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ABSTRAK 

 

 

Sholihah.2013. Implementasi Web Enhanced Learning pada Mata Pelajaran 

Fisika Kelas XI di SMA N 1 Rembang. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing utama Drs. M. Sukisno, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Isa 

Akhlis, S.Si., M.Si. 

 

Kata kunci: Implementasi, Web Enhanced Learning, hasil belajar, motivasi 

 

Internet merupakan salah satu dari teknologi komputer yang sangat terkenal saat 

ini. Tetapi kebanyakan dari siswa memanfaatkannya untuk jejaring sosial dan 

game online. Padahal internet juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

interaktif. Salah satu pembelajaran yang menggunakan internet ini adalah web 

enhanced learning dimana proses pembelajaran yang utama adalah tatap muka di 

kelas dan internet digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi belajar fisika 

siswa dengan implementasi web enhanced learning dan untuk mengetahui apakah 

hasil belajar siswa kelas XI di SMA N 1 Rembang dengan implementasi web 

enhanced learning lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan 

media power point. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan post-test only control 

design untuk mengetahui hasil belajar ranah kognitif dan pre-test post-test control 

group design untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa. Kelompok 

eksperimen adalah kelas yang menggunakan implementasi web enhanced learning 

yaitu kelas XI IPA 2 dan kelompok kontrol adalah kelas yang menggunakan 

power point sebagai media pembelajarannya yaitu XI IPA 3. Motivasi awal dan 

akhir diukur dengan menggunakan angket. Rata-rata motivasi belajar awal kelas 

eksperimen adalah 68% dan rata-rata motivasi belajar akhir kelas eksperimen 

adalah 78,778%. Hasil uji gain kelas eksperimen adalah 0,337 dengan 

peningkatan motivasi belajar siswa dalam kategori sedang. Rata-rata motivasi 

belajar awal kelas kontrol adalah 64,815% dan rata-rata motivasi belajar akhir 

kelas kontrol adalah 70,444%. Hasil uji gain kelas konrol adalah 0,279 dengan 

peningkatan motivasi belajar siswa dalam kategori rendah. Rata-rata hasil belajar 

ranah kognitif siswa kelas eksperimen adalah 79,704 dan kelas kontrol adalah 

76,741. Kemudian dilakukan uji-t dan dari hasil perhitungan didapatkan nilai 

thitung=1,227 dan ttabel=2,056. Karena  thitung < ttabel maka Ho ditolak dan dapat 

diketahui bahwa hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced learning 

lebih baik dibandingkan siswa yang menggunkanan media pembelajaran power 

point. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan motivasi dan 

hasil belajar ranah kognitif siswa dengan implementasi web enhanced learning 

lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang menggunakan power point 

sebagai media pembelajarannya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Rifa’i & Anni (2009:82), belajar adalah suatu proses yang 

penting bagi kehidupan seseorang yang mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Proses belajar itu sendiri terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi di mana 

saja dan kapan saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah mengalami 

proses belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut yang 

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikapnya. 

Fisika adalah bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang mempelajari 

tentang sifat, materi, gerak dan fenomena yang ada hubungannya dengan energi. 

Selain itu juga mempelajari tentang keterkaitan konsep fisika dengan kehidupan 

nyata, mengembangkan sikap dan kesadaran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan alam dan teknologi serta dampaknya (Yulianti, 2009:1). 

Beberapa siswa terkadang merasa jenuh atau bosan dengan kegiatan 

pembelajaran di dalam  kelas yang biasanya menggunakan metode konvensional. 

Proses pembelajaran dengan metode konvensional/tradisonal ini berpusat kepada 

guru sehingga para siswa kurang berminat atau termotivasi untuk mendengarkan 

penjelasan dari guru. Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah sebagai berikut: 
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... it becomes increasingly important that the teacher is aware of the 

learning styles of his or her students and incorporates instruction aimed 

at supporting a broader array of learning styles. Multiple combinations 

of learning activities, learning strategies, and media usages can be 

developed in order to best meet diverse student learning style (Schmidt, 

2002:4). 

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi kemajuan 

dunia pendidikan khususnya teknologi komputer yaitu internet. Internet 

memberikan tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan untuk menunjang proses 

pembelajaran. Keunggulan yang ditawarkan tidak hanya terletak pada faktor 

kecepatan untuk mendapatkan informasi tetapi juga fasilitas multimedia yang 

dapat membuat belajar lebih menarik dan interaktif. Melalui internet siswa dapat 

belajar di mana saja dan kapan saja. Selain siswa, guru juga dapat memperbaharui 

materi pelajaran kapan saja dan dari mana saja. Adanya tuntutan suatu sistem 

pembelajaran yang harus mampu memperbaiki kelemahan yang ada, pembelajaran 

dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi melalui jaringan internet 

merupakan salah satu alternatif yang dapat mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran.  

Beberapa studi menunjukkan bahwa internet dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran, seperti yang dilakukan oleh Center for Applied Special 

Technology (CAST) pada tahun 1996. Studi dilakukan terhadap 500 murid kelas 5 

dan kelas 6 sekolah dasar. Ke 500 murid tersebut dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kegiatan pembelajaran pada 
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kelompok eksperimen dilengkapi dengan akses ke internet sedangkan pada 

kelompok kontrol tidak dilengkapi dengan akses internet. Setelah 2 bulan, 

kelompok eksperimen mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol berdasarkan hasil tes akhir (Sa’ud, 2009:190). 

Dibutuhkannya bimbingan dalam proses pembelajaran maka kegiatan tatap 

muka di kelas masih dibutuhkan sehingga proses pembelajaran tidak sepenuhnya 

dilakukan melalui internet. Terutama dalam mata pelajaran fisika yang masih 

memerlukan penjelasan atau bimbingan di dalam pengajarannya karena fisika sulit 

untuk dikuasai secara otodidak. Langkah awal yang digunakan untuk 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh (Distance Learning) adalah web enhanced 

learning dimana pembelajaran melalui internet digunakan sebagai pendukung 

kegiatan yang ada di dalam kelas. Banyaknya sumber pembelajaran yang ada di 

internet terkadang membuat bingung sebagian siswa untuk mencari informasi 

pelajaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran di kelas masih 

dibutuhkan untuk menyelaikan masalah yang dihadapi siswa di dalam proses 

pembelajaran. 

Melalui web enhaced learning, siswa dituntut aktif di dalam proses 

pembelajaran  karena siswa mencari sendiri materi yang mereka butuhkan yang 

telah tersedia di web. Selain itu siswa juga dapat melakukan komunikasi atau  

diskusi dengan teman dan melakukan bimbingan dengan guru melalui fasilitas 

yang telah disediakan di web. Dengan cara ini diharapkan siswa lebih termotivasi 

dalam belajar. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermans et al. 

(2008:4)  yang menyatakan : 
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Student must become active rather than passive learners. Self 

motivation requires students to commit to the technolgy and to the 

course. The research suggest that students with strong commitment 

will be more succesful and learn the most in web enhanced course 

than those with less motivation. 

Saat ini banyak implementasi web enhanced learning yang menggunakan 

LMS Moodle. LMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dan resources multimedia secara online berbasis web, 

mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya, memfasilitasi interaksi, 

komunikasi, kerjasama antar pengajar dan peserta didik (Surjono, 2010:2). LMS 

mendukung berbagai aktivitas, antara lain: administrasi, peyampaian materi 

pembelajaran, penilaian tugas dan kuis, pelacakan atau tracking, monitoring, dan 

komunikasi atau interaksi antarsesama pengguna. Moodle merupakan sebuah 

CMS berbasis open source yang saat ini banyak digunakan oleh universitas, 

lembaga pendidikan, K‐12 School, dan instruktur individual yang ingin 

menggunakan teknologi web untuk pengelolaan kursusnya (Adri, 2008:5). Salah 

satu keunggulan dari LMS Moodle ini adalah adanya fasilitas uploading and 

sharing materials, forum, tempat chatting, kuis dan survey yang bisa dilakukan 

secara online dan pemberian nilai/skor secara online. 

SMA N I Rembang merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di 

kabupaten Rembang. Di sekolah ini sarana prasarana yang disediakan oleh 

sekolah untuk siswa sudah baik ditambah lagi dengan adanya laboratorium 

komputer yang terkoneksi jaringan internet dan fasilitas wi-fi sehingga siswa 
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dapat mengakses internet dengan mudah di sekolah. Tetapi fasilitas yang 

diberikan oleh sekolah kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para 

siswa. Kebanyakan dari siswa hanya menggunakan fasilitas internet dari sekolah 

untuk membuka situs jejaring sosial bukan untuk mencari informasi tentang 

materi pelajaran tertentu yang ada di internet. Selain itu, berdasarkan observasi 

yang telah dilakukan, ternyata hasil belajar siswa kelas XI di SMA N 1 Rembang 

untuk mata pelajaran fisika termasuk rendah. Ini dapat dilihat dari hasil nilai 

ulangan tengah semester genap tahun ajaran 2012/2013 dimana banyak dari siswa 

yang tidak tuntas KKM.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul: “Implementasi Web Enhanced Learning 

pada Mata Pelajaran Fisika Kelas XI di SMA N 1 REMBANG”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang akan 

diteliti yaitu: 

1. apakah implementasi web enhanced learning dapat meningkatkan motivasi 

belajar fisika siswa kelas XI di SMA N 1 Rembang ? 

2. apakah hasil belajar siswa kelas XI di SMA N 1 Rembang dengan 

implementasi web enhanced learning lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran menggunakan media power point ? 
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1.3  Tujuan Pnelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar fisika kelas XI di SMA N 1 

Rembang melalui implementasi web enhanced learning  

2. untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas XI di SMA N 1 Rembang 

dengan implementasi web enhanced learning lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran menggunakan media power point 

1.4  Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti: 

1. Meningkatkan pengetahuan tentang macam-macam metode pembelajaran. 

2. Menjadikan peneliti lebih termotivasi dalam memahami hakikat seorang guru 

yang bukan hanya mengajar saja tetapi juga dituntut untuk memahami 

karakteristik siswa. 

Bagi Siswa: 

1. Menumbuhkan motivasi belajar fisika. 

2. Memberikan pengalaman belajar dengan metode yang  lebih bervariasi. 

Bagi guru: 

1. Menambah pengalaman dalam mengajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang berbeda. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan pengajaran fisika 

untuk meningkatkan mutu pengajaran. 
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1.5  Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap permasalahan 

dalam penelitian ini maka perlu diperhatikan batasan masalahnya yaitu  

1. implementasi web enhanced learning digunakan untuk mengetahui 

peningkatan motivasi belajar mata pelajaran fisika siswa kelas XI di SMA 

N 1 Rembang 

2. penelitian dilakukan untuk melihat apakah hasil belajar siswa dengan 

implementasi web enhanced learning lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran menggunakan media power point  

3. hasil belajar yang diteliti adalah hasil belajar hanya ditinjau dari ranah 

kognitif  

1.6  Penegasan Istilah 

1.6.1 Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah 

pelaksanaan, penerapan, dan pertemuan dari pelaksanaan dan penerapan yang 

mencari suatu bentuk. 

1.6.2 Web Enhanced Learning 

Web enhanced learning adalah pemanfaatan internet untuk pendidikan 

yang menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga 

pembelajaran utamanya adalah tatap muka di kelas (Sa’ud, 2009:199). 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi, yang berisi tentang: halaman judul, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, yang berisi tentang: 

a. Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab ini berisi  tentang: latar  belakang  masalah,  rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan skripsi. 

b. Bab II tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan 

c. Bab III metode Penelitian 

d. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan 

e. Bab V kesimpulan dan saran 

3. Bagian akhir skirpsi, yang berisi tentang: daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang penting bagi kehidupan seseorang yang 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan bahkan presepsi seseorang. Proses belajar itu sendiri terjadi 

karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Salah satu 

pertanda bahwa seseorang itu telah mengalami proses belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya  

(Rifa’i & Anni, 2009:82).  

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & Anni (2009:84), belajar 

merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

berkaitan. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu peserta didik, rangsangan, 

memori, dan respon. Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila 

terdapat interaksi antara rangsangan dengan isi memori. Interaksi ini 

menyebabkan perubahan tingkah laku peserta didik dari waktu sebelum dan 

setelah mendapat rangsangan. Perubahan tingkah laku ini menjadi indikator 

bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 
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tingkah laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

Menurut Benyamin S Bloom, sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & Anni (2009:86),  

menyampaikan 3 taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yaitu ranah 

kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah 

psikomotorik ( psychomotoric domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil 

berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual serta mencakup 

kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, motivasi, dan nilai. Ranah 

psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik 

dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

2.2 Motivasi 

Menurut Mc Donald, seperti yang dikutip oleh Sardiman (2007:73), 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya ”feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa 

kegiatan fisik. Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar. 

Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar tetapi juga 

memperlancar belajar dan hasil belajar. Hasil belajar akan menjadi optimal jika 

ada motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu 

sikap, kebutuhan, rangsangan, afeksi, kompetensi dan penguatan (Rifa’i & Anni, 

2009:161).  

Motivasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 
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berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam setiap diri individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki 

motivasi instrinsik dalam dirinya maka ia akan secara sadar melakukan suatu 

kegiatan tanpa harus memerlukan motivasi dari luar dirinya. Salah satu contoh 

dari motivasi instrinsik ini adalah minat. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

kebalikan dari motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang 

itu belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik atau ingin dipuji oleh 

temannya (Djamarah, 2011:149). Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan 

motivasi baik instrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi 

siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif yang dapat digunakan untuk 

mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

Pembelajaran hendaknya mampu meningkatkan motivasi siswa sebanyak 

mungkin. Hal ini berarti bahwa guru harus bisa menarik minat dan meningkatkan 

hasrat ingin tahu siswa terhadap materi yang disajikan. Untuk mencapai hal 

tersebut, menurut Rifa’i & Anni (2009:186) ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa yaitu: membangkitkan minat 

belajar, mendorong rasa ingin tahu, menggunakan variasi metode penyajian yang 

menarik, dan membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. 

Sedangkan menurut Djamarah (2011:158), ada beberapa cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah antara lain yaitu: 

memberi angka, hadiah, kompetisi atau saingan, memberi ulangan, ego-
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involvment (menumbukan kesadaran), mengetahui hasil, memberi pujian, 

memberi hukuman, meningkatkan hasrat untuk belajar, dan meningkatkan minat. 

Dalam menilai motivasi pada siswa diperlukan aspek-aspek yang terukur. 

Menurut Aritonang (2008: 14), motivasi belajar siswa meliputi beberapa dimensi 

yang dapat dijadikan indikator, yaitu: 

a. Ketekunan dalam belajar (subvariabel) 

1. Kehadiran di sekolah (indikator) 

2. Mengikuti PBM di kelas (indikator) 

3. Belajar di rumah (indikator) 

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan (subvariabel) 

1. Sikap terhadap kesulitan (indikator) 

2. Usaha mengatasi kesulitan (indikator) 

c. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar (subvariabel) 

1. Kebiasaan dalam mengikuti pelajaran (indikator) 

2. Semangat dalam mengikuti PBM (indikator) 

d. Berprestasi dalam belajar (sub variabel) 

1. Keinginan untuk berprestasi (indikator) 

2. Kualifikasi hasil (indikator) 

e. Mandiri dalam belajar (sub variabel) 

1. Penyelesaian tugas/PR (indikator) 

2. Menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran (indikator) 

  



13 

 

 

 

2.3 Web Enhanced Learning 

Perkembangan teknologi yang sangat terkenal sampai saat ini adalah 

internet. Menurut Sa’ud (2009:189), internet dapat digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran di sekolah karena internet memiliki sifat-sifat yang khas. Sifat-sifat 

tersebut antara lain: sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa 

yang memungkinkan terjadinya komunikasi one-to-one maupun one-to-many, 

memiliki sifat interaktif, dan memungkinkan terjadinya komunikasi secara 

langsung (synchronous) maupun tidak langsung (asynchronous). Selain itu, 

internet juga dapat dimanfaatkan setiap saat. Artinya, siswa dapat memanfaatkan 

internet untuk belajar kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka dan di mana 

saja. Sehingga kendala ruang dan waktu yang mereka hadapi untuk mencari 

sumber belajar dapat teratasi. 

Menurut Haughey seperti yang dikutip oleh Sa’ud (2009:201), Ada 3 

bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan yaitu 

web course, web centric course, dan web enhanced learning. Web course adalah 

penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran dimana seluruh bagian bahan 

belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan dan ujian sepenuhnya disampaikan 

melalui internet. Bentuk web course ini tidak memerlukan adanya kegiatan tatap 

muka baik untuk kegiatan pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Karena 

semua proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan fasilitas yang ada di 

internet seperti email, chat rooms, bulletin board, dan online conference. Untuk 

web centric course, sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan 

latihan disampaikan melalui internet sedangkan untuk ujian dilakukan secara tatap 
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muka. Proses belajar secara tatap muka biasanya hanya berupa tutorial. Pada web 

centric course, persentase tatap muka lebih kecil dibandingkan dengan persentase 

proses pembelajaran melalui internet. Bentuk ini memberikan makna bahwa 

kegiatan belajar di kelas bergeser menjadi kegiatan melalui internet sama dengan 

bentuk web course, siswa dan guru sepenuhnya terpisah tetapi pada waktu-waktu 

yang telah ditetapkan mereka bertatap muka. 

Web enhanced learning merupakan pemanfaatan internet untuk 

pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas 

(Sa’ud, 2009:201). Peranan internet di sini adalah untuk menyediakan sumber 

belajar yang sangat kaya akan informasi. Ini dilakukan  dengan cara memberikan 

alamat-alamat atau link ke berbagai sumber belajar yang sesuai dan bisa di akses 

secara online, untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan 

berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didik secara timbal balik. Berbeda 

dengan bentuk web course dan web centric course,  pada bentuk web enhanced 

learning ini persentase pembelajaran melalui internet justru lebih sedikit 

dibandingkan dengan persentase pembelajaran secara tatap muka. Penggunaan 

internet hanya digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara tatap 

muka. 

Institusi pendidikan yang akan menyelengggarakan pembelajaran berbasis 

internet biasanya menggunakan web enhanced learning. Web enhanced learning 

ini digunakan sebagai penunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan nama web life course karena kegiatan 

pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas antara guru dan siswa .Web 
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enhanced learning juga dapat dikatakan sebagai langkah awal bagi institusi 

pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran dengan internet secara 

lebih kompleks seperti web course atau web centric course. 

Web enhanced learning dilakukan melalui beberapa tahapan seperti yang 

diungkapkan oleh Mahoney & Dziuban (2000:5) yaitu: 

... The study was conducted using five sections of web enhanced 

undergraduate principle of accounting courses taught by the same 

instructor. Student access internet information for the course though 

the use of Web-CT. After accessing Web-CT , students could read and 

obtain course notes, take or review answers for quizzes, read or post 

questions and announcements to bulletin board, and view grades for 

exams and projects. In addition, the students have access to chat 

rooms and email addresses for all students in the class. At the end of 

the semester, students filled out a questionnaire for extra credit 

concerning the use of the internet in the course. 

Menurut Schmidt (2002:3), ada 4 komponen dalam pelaksanaan Web 

enhanced learning. Empat komponen tersebut adalah administrative component, 

assessment component, content delivery component, community component. Hal 

yang pertama kali dilakukan dalam melaksanakan web enhanced learning adalah 

membuat course homepage. Di dalam course homepage terdapat administrative 

component. Salah satu ciri administrative component yang baik adalah dapat 

meningkatkan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Misalnya, guru 
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memberi link ke alamat website yang berisi materi pelajaran yang dapat diunduh 

oleh siswa. Selain itu siswa juga dapat mengerjakan tugas secara online dengan 

cara mengunggahnya ke alamat website yang telah ditentukan sehingga tidak 

menyita waktu pembelajaran di kelas untuk membagikan dan mengumpulkan 

tugas. Pemberian batas waktu pada saat pengumpulan tugas juga dapat dilakukan 

supaya siswa lebih disiplin dan bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas. 

Assesment component digunakan untuk memberi respon kepada siswa terhadap 

apa yang telah dikerjakan. Misalnya saja dalam pengerjaan tugas. Guru dapat 

memberi respon atau penjelasan terhadap jawaban dari tugas siswa yang salah 

sehingga siswa dapat mengetahui pembenaran dari jawabannya yang salah. 

Content delivery component membahas hubungan isi materi pelajaran dengan 

aktivitas siswa sehingga guru dapat menciptakan aktivitas siswa secara online 

yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Selain itu, guru bisa 

memanfaatkan media pembelajaran online seperti video pembelajaran interaktif 

yang dapat didapatkan di internet. Community component berisi interaksi antara 

guru dengan siswa. Interaksi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara 

misalnya saja melalui chat rooms atau forum diskusi yang dilakukan secara 

online. 

2.4 LMS Moodle 

Saat ini banyak implementasi web enhanced learning yang menggunakan 

LMS Moodle untuk pembuatan course homepage. Learning Management System 

(LMS) atau Course Management System (CMS) merupakan aplikasi perangkat 

lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik universitas atau sekolah 
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sebagai media pembelajaran online berbasis internet (Amiroh, 2012:1). Dengan 

menggunakan LMS, dosen, guru, atau instruktur dapat mengelola tugas/kelas dan 

bertukar informasi dengan siswa. Selain itu, akses terhadap materi pembelajaran 

yang berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan juga dapat dilakukan. 

Fitur-fitur yang terdapat dalam LMS untuk institusi pendidikan yaitu pengelolaan 

hak akses pengguna (user), pengelolaan course, pengelolaan bahan ajar 

(resource), pengelolaan aktivitas (activity), pengelolaan nilai (grades), 

menampilkan nilai (score), dan lain sebagainya. 

Moodle merupakan sebuah CMS berbasis open source yang saat ini 

banyak digunakan oleh universitas, lembaga pendidikan, K‐12 School, dan 

instruktur individual yang ingin menggunakan teknologi web untuk pengelolaan 

kursusnya (Adri, 2008:5). Aplikasi Moodle ini pertama kali dikembangkan oleh 

Martin Dougiamas pada bulan Agustus 2002. Karena bersifat open source, maka 

moodle dapat diunduh secara gratis dari situs resminya yaitu 

http://www.moodle.org dan dapat dapat dimodifikasi oleh siapa saja dengan 

lisensi GNU (General Public License). 

LMS Moodle mempunyai beberapa kelebihan antara lain: sederhana, 

ringan, kompetibel dengan banyak browser, instalasi yang mudah. Tersedia juga 

beberapa manajemen yaitu manajemen situs untuk melakukan pengaturan situs 

secara keseluruhan, manajemen pengguna, manajemen course yang baik. Selain 

itu, ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Moodle yaitu fasilitas chat rooms, 

assignment, forum, quiz, dan survey. Moodle menyediakan kemudahan untuk 

mengganti model tampilan situs e-learning dengan menggunakan template 

http://www.moodle.org/
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(Amiroh, 2012:2). Beberapa model themes yang menarik telah disediakan oleh 

Moodle meski tidak menutup kemungkinan bagi para pengguna untuk merancang 

dan membuat bentuk tampilan (themes) sendiri. Moodle juga mendukung 

pendistribusian paket pembelajaran dalam format SCORM (Shareable Content 

Object Reference Model). SCORM adalah standar pendistribusian paket 

pembelajaran elektonik yang dapat digunakan untuk menampung berbagai macam 

format materi pembelajaran baik dalam bentuk teks, audio, animasi, dan video.  

Di dalam Moodle terdapat tingkatan pengguna (user level) yaitu 

administrator, course creator, teacher, non editing teacher, student, dan guest. 

Administrator merupakan pengguna yang mempunyai hak akses tertinggi yang 

dapat melakukan seluruh fungsi  administrasi e-learning moodle. Course creator 

merupakan pengguna yang mempunyai hak akses untuk membuat course baru dan 

mengajar dalam course tersebut. Teacher mendapat hak akses untuk melakukan 

seluruh fungsi course termasuk menambah atau mengubah aktivitas dan memberi 

nilai. Non editing teacher mempunyai hak akses seperti teacher tetapi tidak bisa 

menambah atau mengubah aktivitas. Student adalah pengguna yang mempunyai 

hak untuk mengakses sebuah course tertentu tetapi tidak berhak melakukan 

perubahan terhadap course tersebut. Sedangkan guest adalah pengguna yang 

mempunyai hak yang sangat terbatas tergantung pada pengaturan Moodle untuk 

jenis pengguna ini (Amiroh, 2012:4). 
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2.5 Fluida 

2.5.1 Tekanan Hidrostatis 

Tekanan didefinisikan sebagai gaya tiap satuan luas. Apabila gaya F 

bekerja secara tegak lurus dan merata pada permukaan bidang seluas A, maka 

tekanan pada permukaan itu dirumuskan 

       (Tipler, 1998:389) 

Dengan P adalah tekanan (N/m
2
 atau Pa), F adalah gaya (N), dan A adalah luas 

permukaan (m
2
). 

Tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik, yang 

dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam 

yang merasakan adanya tekanan seluruh badan, karena fluida memberikan 

tekanan ke segala arah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gaya yang Bekerja pada Benda yang Tercelup dalam Zat Cair 

P0 adalah tekanan pada bagian atas benda dan P adalah tekanan pada dasar 

benda sehingga gaya yang mengenai bawah benda adalah PA dan gaya yang 

mengenai atas benda adalah P0A. Jika massa benda adalah m =ρV = ρAh maka 
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berat benda adalah W = mg = ρAhg. Besarnya gaya total yang bekerja pada benda 

adalah 

ΣF = PA – P0A – mg = 0 

PA – P0A = mg 

PA – P0A = ρAhg 

P – P0 = ρgh 

Dan besarnya tekanan total yang dialami oleh benda adalah P = P0 + ρgh dan 

tekanan hidrostatis yang dialami benda Ph = ρgh. Dengan P merupakan tekanan 

dalam zat cair (Pa), ρ adalah massa jenis zat cair (kg/m
3
), g adalah percepatan 

gravitasi (m/s
2
), h adalah kedalaman zat cair dari permukaannya (m), dan P0 

adalah tekanan atmosfer yang besarnya 1 atm atau 1,01x10
5
 Pa (Halliday et al., 

2001:462). 

Titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama mengalami tekanan 

hidrostatik yang sama pula. Fenomena ini dikenal dengan Hukum hidrostatika 

yang menyatakan bahwa “Tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada 

satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama”. 

2.5.2 Hukum Pascal 

Jika tekanan udara luar pada permukaan zat cair berubah, maka tekanan 

pada setiap titik di dalam zat cair akan mendapat tambahan tekanan dalam jumlah 

yang sama. Peristiwa ini pertama kali dinyatakan oleh seorang ilmuwan Prancis 

bernama Blaise Pascal (1623 - 1662) dan disebut Hukum Pascal. Jadi, dalam 

Hukum Pascal dinyatakan berikut ini : “Tekanan yang diberikan pada zat cair 

dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar”. 
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Berdasarkan hukum Pascal diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan 

gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar. Prinsip ini dimanfaatkan 

dalam pesawat hidrolik. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pesawat Hidrolik Berdasarkan Hukum Pascal 

Gambar disamping menunjukkan sebuah bejana tertutup berisi air yang 

dilengkapi dua buah pengisap yang luas penampangnya berbeda. Jika pengisap 

kecil dengan luas penampang A1 ditekan dengan gaya F1 maka zat cair dalam 

bejana mendapat tekanan yang besarnya 

 

 

 

Berdasarkan hukum Pascal, tekanan akan diteruskan ke segala arah sama 

besar, sehingga pada pengisap besar dihasilkan gaya F2 ke atas sebesar F2 = P2A2. 

Karena P1 sama dengan P2, maka  

      (Halliday et al., 2001:462) 

 

2.5.3 Hukum Archimedes 

Hukum Archimedes mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh 

benda apabila berada dalam fluida. Benda-benda yang dimasukkan pada fluida 

seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. 



22 

 

 

 

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa berat benda di dalam 

fluida adalah  

Wair = Wudara - FA   (Haryadi, 2009: 143) 

 

dengan FA adalah gaya tekan ke atas. Besarnya gaya tekan ke atas dapat 

dinyatakan dengan konsep tekananan hidrostatis. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Gaya ke Atas oleh Fluida 

Gambar di atas menunjukkan sebuah silinder dengan tinggi h yang luasnya 

A. Ujung atas dan bawahnya, dicelupkan ke dalam fluida yang massa jenisnya ρ. 

Besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh permukaan atas adalah P1 = ρgh1 dan 

yang dialamai permukaan bawah adalah P2 =ρgh2...Sehingga besarnya gaya-gaya 

yang bekerja adalah 

F = P.A 

F1 = ρgh1A (ke bawah) 

F2 = ρgh2A (ke atas) 

Gaya total yang disebabkan oleh tekanan fluida merupakan gaya apung atau gaya 

tekan ke atas yang besarnya: 

FA = F2 – F1 

 

= ρgh2A – ρgh1A 
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= ρg(h2-h1)A 

Karena h2 - h1 = h, maka FA = ρ.g.h.A dan h.A adalah volume benda yang 

tercelup, sehingga  

FA = ρ.g.V 

dengan FA : gaya ke atas atau Archimedes (N) 

ρ : massa jenis fluida (kg/m
3
) 

g : percepatan gravitasi (m/s
2
) 

V : volume benda yang tercelup (m
3
)  (Halliday et al., 2001:466) 

Dengan demikian, gaya tekan ke atas pada benda sama dengan berat fluida 

yang dipindahkan oleh benda. Pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh 

Archimedes (287 - 212 SM), yang dikenal dengan hukum Archimedes, yang 

berbunyi: “Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida 

mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang 

dipindahkan”. 

Apabila sebuah benda padat dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada tiga 

kemungkinan yang terjadi pada benda, yaitu tenggelam, melayang, atau terapung. 

1. Tenggelam 

Benda dikatakan tenggelam, jika benda berada di dasar zat cair. Sebuah 

benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja 

pada benda lebih kecil daripada berat benda. Pada keadaan ini berlaku: 

Fapung < w 

mzat cair g < mbenda g 

ρzat cair Vdipindahkan < ρbenda Vbenda 
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Karena Vdipindahkan = Vbenda, maka benda tenggelam jika ρzat cair < ρbenda (Halliday et 

al., 2001:466). 

2. Melayang 

Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, 

tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair 

apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. 

F apung = w  

mzat cair g = m benda g 

ρzat cair V dipindahkan =ρ benda V benda  

Karena Vdipindahkan = Vbenda, maka benda dapat terapung jika ρzat cair sama dengan 

ρbenda (Halliday et al., 2001:467). 

3. Terapung 

Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. 

Gaya ke atas oleh zat cair yang disebabkan oleh volume benda yang tercelup sama 

dengan berat benda. 

F apung = w  

mzat cair g = m benda g 

ρzat cair V dipindahkan = ρ benda V benda  

Vbenda > Vdipindahkan dan benda terapung jika ρzat cair > ρbenda (Halliday et al., 

2001:467). 

2.5.4 Adhesi dan Kohesi 

Gaya tarik-menarik antarmolekul ada dua macam, yaitu gaya kohesi dan 

gaya adhesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antarmolekul sejenis. 
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Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antarmolekul yang tidak 

sejenis. 

Gaya kohesi maupun gaya adhesi memengaruhi bentuk permukaan zat cair 

dalam wadahnya yang biasanya membentuk sebuah kelengkungan terhadap 

permukaan wadahya. Kelengkungan inilah yang biasa disebut dengan meniskus. 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bejana yang Berisi Air dan Raksa 

Permukaan air pada tabung disebut meniskus cekung, yang membentuk 

sudut sentuh θ. Sudut kelengkungan permukaan air terhadap dinding vertikal 

disebut sudut kontak. Permukaan air pada tabung membentuk sudut kontak lebih 

kecil dari 90
o
 (lancip). Hal ini karena adhesi air pada dinding tabung lebih besar 

daripada kohesinya sehingga air membasahi dinding tabung.  Permukaan air raksa 

dalam tabung melengkung ke bawah pada bagian yang bersentuhan dengan 

dinding tabung. Permukaan air raksa pada tabung disebut meniscus cembung, 

dengan sudut kontak lebih besar dari 90
o
 (tumpul). Hal ini karena kohesi air raksa 

pada dinding tabung lebih besar daripada adhesi air raksa dengan dinding kaca 

sehingga air raksa tidak membasahi dinding kaca. 
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2.5.5 Tegangan Permukaan 

Gaya tarik-menarik antarmolekul zat cair tidak hanya menimbulkan gaya 

kohesi dan gaya adhesi saja, tetapi juga dapat menimbulkan tegangan permukaan. 

Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang 

sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Sebagai 

contohnya adalah apabila sebuah silet diletakkan mendatar pada permukaan air 

dengan hati-hati, ternyata silet terapung. Padahal massa jenis silet lebih besar dari 

massa jenis air. 

Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya 

tegangan permukaan dan panjang permukaan 

  

dengan γ adalah tegangan permukaan (N/m) 

F adalah gaya tegangan pemukaan (N)  

l adalah panjang permukaan (m)     (Tipler, 1998:398) 

2.5.6 Viskositas 

Gerak dalam zat cair ditentukan oleh kekentalan zat cair. Semakin kental 

zat cair, maka semakin sulit suatu benda untuk bergerak. Dengan demikian, dapat 

dikatakan semakin kental zat cair, makin besar pula gaya gesekan dalam zat cair 

tersebut. Ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut 

viskositas. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran 

yang disebut koefisien viskositas (η). Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah 

Ns/m
2
 atau pascal sekon (Pa s). 
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Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan v dalam suatu fluida kental 

yang koefisien viskositasnya η maka benda tersebut akan mengalami gaya 

gesekan fluida sebesar Fs = k η v. Dengan k adalah konstanta yang bergantung 

pada bentuk geometris benda. Berdasarkan perhitungan laboratorium, pada tahun 

1845, Sir George Stokes menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuk 

geometrisnya berupa bola nilai k = 6 π R. Bila nilai k dimasukkan ke dalam 

persamaan, maka diperoleh persamaan yang dikenal sebagai hukum Stokes. 

Fs = 6 π η R v      (Haryadi, 2009:158) 

Dimana Fs adalah gaya Stokes (N), η adalah koefisien viskositas fluida (Pa.s), R 

adalah jari-jari bola (m), dan v adalah kecepatan (m/s). 

Dalam keadaan seimbang, bola akan bergerak dengan kecepatan konstan 

dimana kecepatan ini biasa disebut dengan kecepatan terminal yang dapat 

dihitung dengan persamaan 

 

 

dengan ρb adalah massa jenis benda dan ρf adalah massa jenis fluida (Haryadi, 

2009:158) 

2.5.7 Persamaan Kontinuitas 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Aliran Fluida pada Pipa yang Beda Penampangnya 
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Kecepatan fluida pada penampang A1 adalah v1 dan pada penampang A2 

sebesar v2. Dalam selang waktu Δt partikel-partikel dalam fluida bergerak sejauh 

x=vΔt sehingga massa fluida Δm yang melalui penampang A1 dalam waktu Δt 

adalah: 

Δm1 = ρV = ρA1v1Δt 

Dengan cara yang sama, maka besarnya massa fluida Δm yang melalui 

penampang A2 dalam waktu Δt adalah: 

Δm2 = ρV = ρA2v2Δt 

Karena fluida ideal, maka massa fluida yang melalui penampang A1 sama dengan 

massa fluida yang melalui A2, sehingga: 

Δm1 = Δm2 

ρA1v1Δt = ρA2v2Δt 

A1v1 = A2v2 (Halliday et al., 2001:470) 

Dengan A1 adalah luas penampang 1(m
2
), A2 adalah luas penampang 2 (m

2
), v1 

adalah kecepatan aliran fluida pada penampang 1 (m/s), dan v2 adalah kecepatan 

aliran fluida pada penampang 2 (m/s). 

Persamaan di atas adalah persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa 

pada fluida tak kompresibel dan tunak, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik 

dengan luas penampangnya. Pada pipa yang luas penampangnya kecil, maka 

alirannya besar. 

Hasil kali A.v adalah debit (Iv), yaitu banyaknya fluida yang mengalir 

melalui suatu penampang tiap satuan waktu, dirumuskan 

v
I vA konstan  (Tipler, 1998:402)    
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2.5.8 Hukum Bernoulli 

Hukum Bernoulli membahas mengenai hubungan antara kecepatan aliran 

fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. 

Fluida mengalir melalui pipa yang luas penampang dan ketinggiannya 

berbeda. Fluida mengalir dari penampang A1 ke ujung pipa dengan penampang A2 

karena adanya perbedaan tekanan kedua ujung pipa. Apabila massa jenis fluida ρ, 

laju aliran fluida pada penampang A1 adalah v1, dan pada penampang A2 sebesar 

v2. Bagian fluida sepanjang x1 = v1t  bergerak ke kanan oleh gaya F1 = P1A1 yang 

ditimbulkan tekanan P1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Aliran Fluida Berdasarkan Hukum Bernoulli 

Setelah selang waktu t sampai pada penampang A2 sejauh x2 = v2t. Gaya 

F1 melakukan usaha sebesar: W1 = F1x1 = P1A1x1. Sementara itu, gaya F2 

melakukan usaha sebesar: W2 = -F2x2 = -P2A2x2. Sehingga usaha total yang 

dilakukan adalah: 

W = W1 + W2 

W = P1A1x1 – P2A2x2 karena A1x1 = A2x2 = V dan  , maka  

 

Em = ΔEk + ΔEp 
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atau 

21

2
P m v gh konstan     (Halliday et al., 2001: 472) 

2.6 Kerangka Berpikir 

Dengan adanya kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini internet 

merupakan suatu media yang dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Internet memiliki beberapa keunggulan yang ditawarkan 

bagi dunia pendidikan yaitu kecepatan dalam penyampaian informasi dan adanya 

fasilitas multimedia. 

Fisika yang dirasakan sebagai mata pelajaran yang sulit oleh para siswa 

terkadang menyebabkan kurangnya motivasi siswa untuk mempelajarinya. 

Ditambah lagi cara penyampaian materi yang dilakukan oleh guru dirasa kurang 

menarik bagi siswa. Kurangnya motivasi ini akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar anak.  

Web enhanced learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

memanfaatkan internet dalam penyampaian materinya tetapi tidak meninggalkan 

adanya kegiatan tatap muka di dalam kelas (Daryanto, 2010:171). Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Mahoney dan Dziuban (2000), web enhanced 

learning dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, 

dengan web enhanced learning diharapkan siswa lebih termotivasi dalam belajar. 
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Berdasarkan uraian di atas kerangka berpikir dari penelitian ini dapat 

digambarkan seperti bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Skema Kerangka Berpikir 

2.7 Hipotesis 

 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah  

1. implementasi web enhanced learning pada kelas XI di SMA N 1 Rembang 

dapat meningkatkan motivasi belajar fisika siswa  

2. hasil belajar fisika siswa kelas XI di SMA N 1 Rembang dengan implementasi 

web enhanced learning lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan 

media pembelajaran power point  

Metode pembelajaran yang 

dirasa kurang menarik bagi 

siswa  

Kemajuan teknologi 

informasi 

Penerapan web 

enhanced learning 

Pembelajaran dengan 

metode power point 

Hasil belajar siswa Peningkatan motivasi belajar 

siswa 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Rembang, Jalan Gajah Mada No.5 

Rembang 59201. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 11 April 

2013. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:117). Populasi 

dari penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA N 1 Rembang tahun ajaran 

2012/2013. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 190 siswa. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2009:118). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling karena adanya pertimbangan tertentu 

yaitu kelas tersebut diajar oleh guru yang sama, nilai rata-rata mata pelajaran 

fisika yang hampir sama, dan kedua kelas tersebut homogen. Sampel pada 
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penelitian ini terdiri dari 2 kelas yaitu kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol dan 

kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen. 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang 

digunakan atau diterapkan. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan motivasi 

siswa dalam mata pelajaran fisika. 

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan untuk melihat hasil belajar adalah 

penelitian eksperimen dengan post-test only control design. Sampel dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kelas kontrol yang menggunakan media 

yang biasa digunakan yaitu power point dan kelas eksperimen yang menggunakan 

web enhanced learning. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Post-test only Control Design 

Sampel Treatment Pos- test 

Kelas eksperimen  X O2 

Kelas control Y O4 

 

 

Keterangan :  

X : pembelajaran dengan web enhanced learning 

Y : pembelajaran dengan menggunakan media power point 

O2 : hasil belajar kelas eksperimen 
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O4 : hasil belajar kelas kontrol    (Arikunto, 2007:212) 

Sedangkan desain penelitian yang digunakan untuk melihat adanya 

peningkatan motivasi adalah pre-test post-test control group design.   

 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Pre-test post-test Control Group Design 

Sampel Pre test Treatment Post-test 

Kelompok Eksperimen O1 X O2 

Kelompok Kontrol O3 Y O4 

 

 

Keterangan: 

X : pembelajaran dengan web enhanced learning 

Y : pembelajaran dengan menggunakan media power point 

O1 : pre-test motivasi kelompok eksperimen 

O2 : post-test motivasi kelompok eksperimen 

O3 : pre-test motivasi kelompok kontrol 

O4 : post-test motivasi kelompok kontrol   (Arikunto, 2007:210) 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan populasi penelitian 

2. Menentukan sampel penelitian 

3. Melakukan observasi awal untuk mengetahui kemampuan awal dan nama-

nama siswa 

4. Membuat media pembelajaran 
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5. Menyusun perangkat pembelajaran dan perangkat penilaian  

6. Membuat instrumen penelitian 

7. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelas yang telah mendapatkan 

materi fluida. Uji coba instrumen dilaksanakan pada kelas XII di SMA 

Muhammadiyah Kudus 

8. Menganalisis hasil uji coba instrumen 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilaksanakan enam kali pertemuan. Pertemuan 1 

sampai 5 digunakan untuk pembelajaran dan pertemuan ke 6 digunakan untuk 

post-test. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

1) Peneliti membagikan angket motivasi untuk melihat motivasi awal siswa 

2) Peneliti melaksanakan pembelajaran materi fluida  

3) Kelas kontrol diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan media 

power point sedangkan kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran 

dengan web enhanced learning  

4) Pada akhir pembelajaran, kedua kelas diberi angket motivasi lagi untuk melihat 

adanya peningkatan motivasi 

5) Kedua kelas diberi post-test untuk mengetahui hasil belajar kognitif kedua 

kelompok sampel. 
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3.5.3 Tahap Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisis data hasil penelitian baik hasil belajar 

maupun motivasi kedua kelompok eksperimen. Analisis data ini digunakan untuk 

menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakaan untuk mengumpulkan data diantaranya yaitu: 

3.6.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang menjadi dasar 

penelitian. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

suatu peristiwa yang telah berlalu. Catatan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009: 329). 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data penelitian seperti daftar 

nama siswa dan hasil belajar siswa sebelumnya yaitu nilai ulangan tengah 

semester 2 yang digunakan untuk uji homogenitas. 

3.6.2 Metode Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009: 142). Kuesioner (angket) digunakan untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.6.3 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar kognitif siswa 

baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen yang dilakukan pada saat akhir 

perlakuan (post-test). Bentuk tes yang digunakan adalah pilihan ganda. 
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3.7 Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum digunakan, instrumen penelitian harus diuji cobakan terlebih 

dahulu. Uji coba yang dilakukan antara lain: 

3.7.1 Uji Coba Instrumen Tes 

3.7.1.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 2009:64). Persamaan yang digunakan untuk validitas 

tes ini adalah 

 

 

Keterangan: 

rpbi : koefisien korelasi biserial 

Mp : rata-rata skor total siswa yang menjawab benar  

Mt : rata-rata skor total seluruh siswa 

St  : standar deviasi skor total 

p : proporsi siswa yang menjawab benar  

q : proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1-p) 

(Arikunto, 2009:79) 

Kemudian hasil perhitungan dibandingkan dengan r pada tabel product 

moment dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n-2. Soal tes dikatakan valid jika 
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rpbi > rtabel dengan rtabel adalah 0,374. Proses perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 7. Dari hasil uji validitas didapatkan data seperti berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Uji Validitas Soal Uji Coba 

Kategori Nomor Soal Jumlah Keterangan 

Valid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24,  26, 27, 28, 29  

25 Dipakai 

Tidak valid 3, 9, 19, 25, 30 5 Dibuang 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 30 soal yang diuji cobakan ada 5 

soal yang dibuang dan 25 soal digunakan sebagai instrumen soal post-test. 

3.7.1.2 Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat menunjukkan hasil 

yang ajeg, jika tes tersebut digunakan pada kesempatan yang lain (Arikunto, 

2009:86). Reliabilitas tes pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

KR-21 sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 r11 : reliabilitas instrumen 

 k    : jumlah butir soal 

 M   : mean atau rerata skor total 

 St
2
   : varians skor total     (Sugiyono, 2009:186) 
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Nilai yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel r product 

moment dengan taraf signifikan 5%, dan dk = n-2 yaitu 0,374. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. Dari hasil perhitungan pada lampiran 8, 

didapatkan besarnya r11 adalah 0,602 sehingga soal tersebut reliabel. 

3.7.1.3 Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Rumus yang digunakan untuk menganalisis taraf kesukaran soal adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P = Tingkat kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar  

JS = Banyaknya seluruh responden yang mengikuti tes  

(Arikunto, 2009:208) 

Kriteria taraf kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Klasifikasi Taraf Kesukaran 

Interval Kriteria 

0,00 ≤ P < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ P < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ P ≤ 1,00 Mudah 

 

(Arikunto, 2009:210) 
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Setelah dilakukan perhitungan seperti pada lampiran 9, maka didapatkan 

hasil seperti berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Taraf Kesukaran Uji Coba Soal 

Taraf Kesukaran Nomor Soal Jumlah 

Sukar 9, 19 2 

Sedang 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 30 

16 

Mudah 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28, 29 12 

 

3.7.1.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2009: 211). Untuk mengetahui daya 

pembeda bentuk soal pilihan ganda digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

D  : daya beda 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelopok atas yang menjawab benar 

BB : banyaknnya peserta kelompok baah yang menjawab benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 
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PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

(Arikunto, 2009:213) 

Tabel 3.6 Klasifikasi Daya Pembeda 

Interval Keterangan 

0,00 ≤ D ≤ 0,20 Jelek 

0,21 ≤ D ≤ 0,40 Cukup 

0,41 ≤ D ≤ 0,70 Baik 

0,71 ≤ D ≤ 1,00 Baik sekali 

 

Setelah dilakukan perhitungan seperti pada lampiran 10, maka didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Daya Pembeda Nomor Soal Jumlah 

Jelek 3, 9, 19, 20, 25, 30 6 

Cukup 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29 

19 

Baik 1, 6, 7, 8, 24 5 

 

Kriteria soal yang dipakai adalah soal yang valid, reliabel, memiliki 

tingkat kesukaran yang mudah, sedang, sukar, dan memiliki daya pembeda yang 

tidak jelek sehingga didapatkan 24 soal yang layak untuk digunakan. Tetapi jika 

menggunakan 24 soal tersebut tidak semua indikator terwakili. Dengan demikian, 

ada 1 soal yang diperbaiki supaya soal dapat mewakili semua indikator yang 

dibutuhkan.  
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3.7.2 Uji Coba Instrumen Angket 

3.7.2.1 Validitas 

Uji validitas pada instrumen angket ini menggunakan korelasi product 

moment dengan persamaan:  

2 2
2 2

xy

N XY X Y
r

N X X N Y Y

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara X dengan Y 

X   = skor tiap butir soal 

Y   = skor total  

N   = jumlah subjek/peserta didik yang diteliti 

(Arikunto, 2009:72) 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r 

pada tabel product moment dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n-2. Suatu butir 

dikatakan valid jika harga rxy > rtabel dengan rtabel yaitu 0,374. Hasil analisis 

validitas pada lampiran 11 dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Validitas Uji Coba Angket 

Kriteria Nomor Pernyataan Jumlah 

Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 10, 22, 23, 24 

22 

Tidak Valid 14, 21, 25 3 
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3.7.2.2 Reliabilitas 

Supaya angket dapat digunakan, angket tersebut harus reliabel. Oleh 

karena itu, angket harus diuji reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas instrumen 

angket ini peneliti menggunakan rumus Alpha yaitu 

2

11 2
1

1

i

t

n
r

n
 

Keterangan: 

 r11 : reliabilitas instrumen 

 n   : jumlah butir soal 

2

i
 : varians skor tiap item 

2

t
 : varians skor total     (Arikunto, 2009:109) 

Nilai yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel r product 

moment dengan taraf signifikan 5% dan dk = n-2 yaitu 0,374. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. Dari hasil perhitungan pada lampiran 12, 

didapatkan nilai r11 adalah 0,803 sehingga angket tersebut reliabel. 

Pernyataan dari angket yang digunakan adalah pernyataan yang valid dan 

reliabel. Dari analisis yang dilakukan, terdapat 3 pernyataan dari 25 pernyataan 

yang tidak valid dan harus dibuang. Jika 3 pernyataan tersebut dibuang maka  ada 

indikator yang hilang sehingga 3 pernyataan tersebut diperbaiki supaya bisa 

digunakan. 
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3.8 Analisis Tes dan Angket 

3.8.1 Analisis Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa ranah kognitif. Nilai 

yang didapatkan siswa dapat dihitung dengan persamaan: 

Nilai = jumlah jawaban benar x 4 

Sehingga nilai minimalnya adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 100. 

3.8.2 Analisis Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Angket yang dipakai menggunakan skala Likert 

yang berbentuk check list sehingga siswa hanya perlu membubuhkan tanda check 

(√) pada kolom sesuai.  

Angket dalam penelitian ini juga diberi tingkatan-tingkatan skor untuk 

setiap alternatif jawaban. Skor yang diberikan pada setiap pernyataan pada angket 

ini dibedakan menjadi 2 yaitu skor untuk pernyataan positif dan skor untuk 

pernyataan negatif. Untuk pernyataan positif skornya adalah sebagai berikut: 

a. skor 4 untuk jawaban sangat setuju 

b. skor 3 untuk jawaban setuju 

c. skor 2 untuk jawaban kurang setuju 

d. skor 1 untuk jawaban tidak setuju 

Sedangkan skor untuk pernyataan negatif adalah sebagai berikut:  

a. skor 4 untuk jawaban tidak setuju 

b. skor 3 untuk jawaban kurang setuju 

c. skor 2 untuk jawaban setuju 
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d. skor 1 untuk jawaban sangat setuju 

Analisis data pada angket menggunakan analisis persentase yang 

kemudian dikonversikan dalam bentuk kualitatif. Langkah-langkah dalam 

melakukan analisis angket adalah sebagai berikut: 

1) Membuat tabulasi data 

2) Menghitung persentase data menggunakan persamaan 

 

 

 

3) Mengkonversikan persentase data ke dalam bentuk kualitatif : 

a. Menentukan persentase skor maksimal 

 

 

 

b. Menentukan persentase skor minimum 

 

 

 

c. Menentukan range persentase skor 

Range = %maksimal - %minimal = 100% - 25% = 75 % 

d. Menentukan lebar interval 

 

 

 

e. Menentukan deskripsi kualitatif untuk setiap interval 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria motivasi belajar siswa yaitu: 
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 25% ≤ N ≤  40%  motivasi sangat rendah 

 41% ≤ N ≤  55%  motivasi rendah 

 56% ≤ N ≤ 70%  motivasi sedang 

 71% ≤ N ≤  85%  motivasi tinggi 

 86% ≤ N ≤ 100%  motivasi sangat tinggi 

(Arifin, 2011:234) 

3.9 Metode Analisis Data 

3.9.1 Analisis Tahap Awal 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data kelas kontrol dan kelas 

eksperimen yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Asumsi bahwa 

populasi berdistribusi normal membantu menyelesaikan persoalan dengan mudah 

dan lancar, yaitu untuk mengetahui apakah data hasil penelitian dianalisis dengan 

memakai statistika parametrik atau non-parametrik. Jika populasi berdistribusi 

normal dan instrumen terukur maka dapat diselesaikan dengan parametrik. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji chi kuadrat dengan persamaan: 

  

 

 

Keterangan:  

X
2
 : chi kuadrat 

fo : frekuensi pengamatan 

fh : frekuensi harapan      (Sugiyono, 2006:201) 
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Nilai X
2
 yang diperoleh dari perhitungan dibandingkan dengan 

2
 tabel 

dengan derajat kebebasan dk = n-1 dan taraf signifikansi 5%. Jika h
2
≤

2
 

maka data tersebut berdistribusi normal.  

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol homogen atau tidak. Untuk mengujinya dapat 

menggunakan uji kesamaan dua varians yaitu sebagai berikut:  

 

(Sugiyono, 2006:136) 

Nilai F yang diperoleh kemudian disbandingkan dengan nilai F tabel yang 

mempunyai taraf signifikansi 5%. Jika Fhitung < Ftabel maka kedua kelas tersebut 

homogen.  

3.9.2 Analisis Tahap Akhir 

3.9.2.1 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk melihat adanya peningkatan motivasi belajar 

siswa terhadap mata pelajaran fisika yang diukur menggunakan angket. Untuk 

mengujinya menggunakan persamaan: 

 

Keterangan: 

g = besarnya faktor g 

Spre = skor rata-rata pre-test 

Spost = skor rata-rata post-test     (Wiyanto, 2008:86) 
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Besar faktor g dapat dikategorikan sebagai berikut: 

 tinggi jika g > 0,7  

 sedang jika 0,3 < g < 0,7 

 rendah jika g < 0,3 

3.9.2.2 Uji t-test 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced 

learning lebih baik dari siswa yang menggunakan media pembelajaran power 

point, digunakan uji t-test separated varians dengan rumus 

 

 

 

 

Keterangan: 

1x  = rata-rata postest pada kelas eksperimen 

2x  = rata-rata postest pada kelas kontrol 

n1

 = jumlah siswa kelas eksperimen 

n 2

 = jumlah siswa kelas kontrol 

s
2

1
 = varians kelompok eksperimen 

s
2

2
 = varians kelompok kontrol    (Sugiyono, 2006:134) 

dengan  

Ho = hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced learning lebih 

rendah atau sama dengan siswa yang menggunkana media pembelajaran power 

point 
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Ha = hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced learning lebih baik 

dibandingkan siswa yang menggunkana media pembelajaran power point 

Nilai t yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan 

α = 5% dan dk = n-1. Ho ditolak jika thitung < ttabel. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Analisis Data Tahap Awal 

4.1.1.1 Uji Coba Instrumen 

Uji coba soal tes dan angket dilakukan pada kelas XII IPA 2 SMA 

Muhammadiyah Kudus dengan asumsi bahwa siswa kelas tersebut telah 

mendapatkan materi fluida sebelumnya. Instrumen yang diujicobakan berupa soal 

tes untuk mengetahui hasil belajar ranah kognitif dan angket untuk motivasi 

belajar siswa.  

Jumlah soal tes yang diujicobakan adalah 30 soal pilihan ganda. Analisis 

yang digunakan yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran. 

Setelah dilakukan analisis, ternyata hanya 24 soal yang dapat digunakan untuk 

penelitian dan ada 1 indikator soal yang hilang. Agar tidak ada indikator soal yang 

hilang maka ada 1 soal yang diperbaiki dengan melengkapi keterangan pada soal 

pada salah soal yang akan dibuang sehingga jumlah soal yang digunakan adalah 

25 soal. 

Jumlah pernyataan dalam angket motivasi yang diujicobakan adalah 25 

pernyataan. Analisis yang digunakan adalah validitas dan reliabilitas. Setelah 

dilakukan analisis terdapat 3 pernyataan yang tidak valid dan harus dibuang. 

Tetapi jika hal tersebut dilakukan, akan ada indikator pengukuran motivasi yang 

hilang sehingga 3 pernyataan tersebut diperbaiki dengan cara mengganti 

 



51 

 

 

 

pernyataan yang tidak valid dengan pernyatan lain sehingga jumlah pernyataan 

yang digunakan untuk penelitian adalah 25 pernyataan. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA N 1 Rembang pada tanggal 25 Maret – 11 

April 2013. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPA SMA N 1 Rembang 

tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 190 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling karena adanya pertimbangan tertentu 

yaitu kelas tersebut diajar oleh guru yang sama, nilai rata-rata mata pelajaran 

fisika yang hampir sama, dan kedua kelas tersebut homogen. Sampel yang 

digunakan adalah kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan 

implementasi web enhanced learning dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol 

yang menggunakan media power point. 

Dari hasil observasi diperoleh data awal hasil belajar ranah kognitif yang 

berupa  nilai ulangan tengah semester genap tahun ajaran 2012/2013 kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu : 

Tabel 4.1 Rata-rata Nilai Ulangan Tengah Semester Genap  

Tahun Ajaran 2012/2013 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Nilai Rata-rata Nilai Tertnggi Nilai Terendah 

Eksperimen 47 64 34 

Kontrol 52 68 40 

 

 

Materi pelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah materi fluida 

yang terdapat pada semester genap kelas XI IPA.  
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4.1.1.3 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk melihat apakah kelompok kelas 

eksperimen dan kelompok kelas kontrol homogen atau tidak homogen. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunkan uji kesamaan dua varians dengan 

ketentuan jika Fhitung<Ftabel maka kedua kelompok tersebut homogen. Setelah 

dilakukan perhitungan, didapatkan Fhitung = 1,011 dan Ftabel dengan taraf 

signifikansi 5% adalah 1,90. Sehingga Fhitung<Ftabel maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

4.1.1.4 Motivasi Belajar 

Dari pre-test dan post-test yang dilakukan diperoleh motivasi belajar siswa 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Motivasi Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Presentase Nilai Kriteria Motivasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

86%-100% Sangat Tinggi 0 3 0 0 

71%-85% Tinggi 11 21 4 11 

56%-70% Sedang 15 3 23 16 

41%-55% Rendah 0 0 0 0 

25%-40% Sangat Rendah 0 0 0 0 

Jumlah 27 27 27 27 

 

Rata-rata motivasi belajar awal kelas eksperimen adalah 68% dan 

termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata motivasi belajar awal kelas 

kontrol adalah 64,815% dan termasuk dalam kategori sedang juga. 
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4.1.2 Hasil Analisis Data Tahap Akhir 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan 

uji normalitas. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi kuadrat. Nilai X
2
 yang 

diperoleh dari perhitungan dibandingkan dengan 
2
 tabel dengan derajat 

kebebasan dk = n-1 dan taraf signifikansi 5%. Jika 
2

h
 
≤ 

2
 maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 
2
 dari data hasil belajar ranah 

kognitif kelas eksperimen adalah  10,140 dan 
2
 tabel dengan taraf signifikansi 

5%  adalah 11,070. Sehingga data untuk kelas eksperimen terdistribusi normal 

karena memenuhi 
2

h
 
≤ 

2
l . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 26. 

Hasil perhitungan nilai 
2
 dari data hasil belajar ranah kognitif kelas 

kontrol adalah  7,140 dan 
2
 tabel dengan taraf signifikansi 5% adalah 11,070. 

Sehingga data untuk kelas kontrol juga terdistribusi normal karena memenuhi 

2
h

 
≤ 

2
l . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat seperti pada lampiran 

27. 

4.1.2.2 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk melihat adanya peningkatan motivasi belajar 

siswa dengan menggunakan hasil angket motivasi belajar siswa. Berikut ini adalah 

motivasi belajar akhir siswa: 
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Tabel 4.3 Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas Pre-test Post-test <g> Keterangan 

Eksperimen 68% 78,778% 0,337 Sedang 

Kontrol 64,815% 70,444% 0,279 Rendah 

 

 

Menurut hasil perhitungan, pada kelas eksperimen terdapat peningkatan 

motivasi belajar siswa dengan <g> = 0,337 dan termasuk dalam kategori sedang. 

Sedangkan pada kelas kontrol terdapat peningkatan motivasi belajar siswa dengan 

<g> = 0,279 dan termasuk dalam kategori rendah. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 31. 

4.1.2.3 Uji t-test 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced 

learning lebih baik dari siswa yang menggunakan media pembelajaran power 

point, digunakan uji t-test separated varians. Dengan Ho adalah hasil belajar 

siswa dengan implementasi web enhanced learning lebih rendah atau sama 

dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran power point dan Ha adalah 

hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced learning lebih baik 

dibandingkan siswa yang menggunakan media pembelajaran power point. Ho 

ditolak jika thitung < ttabel. 

Dari hasil perhitungan didapatkan thitung adalah 1,227 dan ttabel dengan taraf 

signifikansi 5 % dan dk = 26 yaitu 2,056. Karena  thitung < ttabel maka Ho ditolak 

dan dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced 

learning lebih baik dibandingkan siswa yang menggunkanan media pembelajaran 

power point. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28. 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Rembang dengan menggunakan 

populasi siswa kelas XI IPA yang terdiri dari 7 kelas. Dari ketujuh kelas tersebut 

dipilih 2 kelas yaitu kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 

sebagai kelas kontrol. Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu: kelas tersebut diajar oleh 

guru yang sama, nilai rata-rata mata pelajaran fisika yang hampir sama, dan kedua 

kelas tersebut homogen. Setelah dilakukan uji homogenitas, didapatkan bahwa 

kedua kelas tersebut homogen. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan observasi terlebih 

dahulu untuk melihat bagaimana pembelajaran fisika kelas XI IPA di sekolah 

tersebut. Dari hasil observasi didapatkan bahwa hasil belajar fisika kelas XI IPA 

terutama untuk ranah kognitif di SMA N 1 Rembang dapat dikatakan rendah. Ini 

dapat dilihat dari hasil ulangan tengah semester genap kelas XI IPA tahun ajaran 

2012/2013 dimana hampir semua siswa nilainya tidak tuntas KKM. Selain itu, 

ketersediaan fasilitas yang diberikan oleh sekolah tidak dimanfaatkan secara 

maksimal oleh para siswa. Misalnya saja yaitu fasilitas wi-fi dan laboratorium 

komputer yang didukung oleh jaringan internet. Kebanyakan  siswa menggunakan 

fasilitas tersebut hanya untuk jejaring sosial. 

Selain melakukan observasi peneliti juga melakukan uji coba instrumen 

penelitian yang akan digunakan berupa soal tes untuk melihat hasil belajar siswa 

ranah kognitif dan angket untuk melihat motivasi belajar siswa. Uji coba 
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instrumen penelitian dilaksanakan di kelas XII SMA Muhammadiyah Kudus yang 

sebelumnya telah mendapatkan materi fluida. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan 

motivasi belajar siswa kelas XI IPA di SMA N 1 Rembang melalui implementasi 

web enhanced learning. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui apakah hasil 

belajar fisika siswa yang menggunakan implementasi web enhanced learning 

lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang menggunakan media 

pembelajaran power point. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2012/2013 dengan materi fluida. 

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 6 pertemuan. Pertemuan pertama 

digunakan untuk melihat motivasi awal siswa kemudian dilanjutkan dengan 

proses pembelajaran (treatment). Untuk kelas eksperimen sebelum diberikan 

treatment, siswa diberi petunjuk bagaimana cara menggunakan web yang 

digunakan sebagai media pendukung pembelajaran. Siswa pertama kali diberi 

username dan password untuk dapat login ke dalam web.  Pertemuan kedua 

hingga pertemuan kelima digunakan untuk proses pembelajaran (treatment). 

Pertemuan keenam yang merupakan pertemuan terakhir digunakan untuk 

melakukan post-test hasil belajar dan untuk melihat motivasi belajar akhir siswa. 

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan media power point dan untuk 

kelas eksperimen menggunakan media web.  

Pada setiap pertemuan siswa diberi tugas yang harus dikerjakan. Untuk 

siswa kelas kontrol tugas yang diberikan dikerjakan pada buku tugas sedangkan 

untuk kelas eksperimen tugas diberikan dan dikerjakan oleh siswa secara online 
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melalui media web yang telah disediakan. Semua tugas yang diberikan memiliki 

batas waktu pengumpulan terutama tugas yang ada di web. Tugas yang terdapat di 

web berupa uraian dan pilihan ganda. Untuk tugas atau latihan yang berbentuk 

uraian dibagi menjadi 2 bentuk yaitu bentuk yang dikerjakan langsung secara 

online dan dalam bentuk download soal yang nantinya jawaban dari siswa di-

upload melalui menu upload tugas yang ada sesuai dengan materi. Dari tugas-

tugas yang diberikan, ada beberapa siswa kelas eksperimen yang tidak dapat 

mengumpulkan tugas di web karena telah melebihi masa tenggang pengumpulan 

tugas. Setelah diselidiki, ada beberapa alasan mengapa siswa tidak mengumpulkan 

tugas antara lain: lupa jika ada tugas, sakit, dan sedang dalam proses persiapan 

olimpiade sehingga siswa tersebut lebih fokus belajar olimpiade daripada 

mengerjakan tugas yang lain.  

Selain adanya keterlambatan dalam pengumpulan tugas juga ditemukan 

adanya tugas siswa yang keseluruhan jawabannya sama dengan siswa yang lain. 

Kejadian ini diketahui ketika jawaban-jawaban siswa pada soal uraian yang 

bentuknya berupa upload file. Pada awal pemberian tugas melalui web banyak 

siswa yang jawabannya sama dengan milik temannya tetapi setelah dilakukan 

pengarahan ketika pembelajaran secara tatap muka di kelas jumlah siswa yang 

jawabannya sama dengan jawaban siswa yang lain semakin berkurang. Ini 

merupakan salah satu kelemahan dari pembelajaran web enhanced learning 

karena pada web belum ada sistem yang dapat mendeteksi jika terdapat kesamaan 

dalam jawaban antarsiswa (Goldberg, 2005:46).  Untuk siswa yang jawabannya 

keseluruhan sama dengan siswa yang lain mendapat hukuman yaitu pengurangan 
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skor dan mengerjakan tugas lain yang jumlahnya lebih banyak. Untuk kelas 

kontrol sebagian besar siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu.  

Post-test dilakukan setelah treatment diberikan dan digunakan untuk 

melihat motivasi belajar dan hasil belajar. Untuk motivasi, selain dilakukan post-

test untuk melihat motivasi belajar akhir juga dilakukan pre-test untuk melihat  

motivasi belajar awal. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa ada beberapa 

indikator pengukuran. Indikator-indikator tersebut antara lain: ketekunan dalam 

belajar yang mencakup kehadiran di sekolah, ulet dalam menghadapi kesulitan 

yang mencakup sikap dan usaha dalam menghadapi kesulitan, minat dan 

ketajaman perhatian dalam belajar, berprestasi dalam belajar, dan mandiri dalam 

belajar (Aritonang, 2008: 14). Setelah dilakukan analisis data pre-test dan post-

test terhadap motivasi belajar siswa untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen 

diketahui bahwa peningkatan motivasi belajar siswa kelas eksperimen lebih baik 

dari kelas kontrol. Hasil rata-rata pre-test motivasi belajar kelas eksperimen 

adalah 68% dan rata-rata post-test adalah 78,778% sedangkan hasil rata-rata pre-

test motivasi belajar kelas kontrol adalah 64,815% dan rata-rata post-test adalah 

70,444%. Adanya peningkatan diketahui dengan menggunakan uji gain. Kelas 

eksperimen memiliki nilai <g> = 0,337 dengan peningkatan kategori sedang dan 

kelas kontrol memiliki nilai <g> = 0,279 dengan peningkatan kategori rendah.  

Dari gambar 4.1, jelas terlihat adanya perbedaan antara motivasi belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Siswa 

di SMA N 1 Rembang dalam proses pembelajaran sudah terbiasa menggunakan 
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media power point  sedangkan web enhanced learning sendiri merupakan hal 

yang jarang dilakukan di sekolah tersebut atau dapat dikatakan belum pernah. 

 

Gambar 4.1 Grafik Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Dengan demikian,  implementasi web enhanced learning ini merupakan 

hal yang baru bagi para siswa yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika. Pada media power point  hanya 

diberikan animasi, video, dan gambar sedangkan media web tidak hanya diberikan 

animasi, video, dan gambar tetapi juga terdapat fasilitas-fasilitas lain. Fasilitas 

tersebut antara lain: adanya chat room, forum, quiz, survey, dan lain-lain. Hal ini 

merupakan suatu hal baru yang menarik bagi siswa. Ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Rifa’i & Anni (2009:186) bahwa ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa yaitu: membangkitkan minat 

belajar, mendorong rasa ingin tahu, menggunakan variasi metode penyajian yang 

menarik, dan membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. Ini tentu 
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dapat dilihat dari perbedaan fasilitas yang diberikan oleh media power point dan 

media web. Selain itu, adanya pemberian batas waktu pada penugasan di web 

(quiz) juga dapat meningkatkan motivasi siswa karena siswa terpacu untuk segera 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Bila seseorang telah memiliki motivasi 

instrinsik dalam dirinya, maka dia secara sadar akan selalu ingin maju dalam 

belajar dan keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif bahwa 

semua matapelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan berguna untuk 

masa kini dan masa yang akan datang (Djamarah, 2011:150).  Selain dapat 

meningkatkan motivasi, pemberian batas waktu pada setiap tugas dapat melatih 

disiplin siswa.  

Peningkatan motivasi kelas kontrol termasuk rendah karena power point 

merupakan media yang biasa digunakan sehingga siswa merasa kurang ada 

sesuatu yang baru. Tapi menurut para siswa, ini lebih menarik daripada hanya 

menggunakan ceramah. Peningkatan motivasi dengan menggunakan implementasi 

web enhanced learning pada kelas eksperimen termasuk ke dalam kategori sedang 

berbeda dengan yang diharapkan oleh peneliti. Ini dapat disebabkan oleh beberapa 

hal misalnya siswa sudah mulai bosan menggunakan media web sehingga 

mengakibatkan turunnya minat belajar dengan menggunakan media web yang 

telah disediakan. Kebosanan siswa dapat terjadi karena kurang adanya variasi 

dalam memberikan treatment.  

Selain untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi belajar siswa, 

penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar fisika siswa 

yang menggunakan implementasi web enhanced learning lebih baik jika 
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dibandingkan dengan siswa yang menggunakan media pembelajaran power point. 

Berbeda dengan motivasi belajar siswa yang menggunakan desain pre-test post-

test, untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar antara kedua kelompok 

digunakan desain post-test only. Hasil belajar yang diukur hanyalah hasil belajar 

ranah kognitif. Pengukuran hasil belajar menggunakan soal tes yang berbentuk 

pilihan ganda dengan jumlah 25 soal. Sebelum dilakukan analisis maka harus 

diketahui apakah data hasil belajar dari post-test tersebut terdistribusi normal atau 

tidak. Setelah diuji dengan menggunakan chi kuadrat didapatkan bahwa data-data 

hasil belajar dari post-test terdistribusi normal. 

Dari analisis data yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa hasil belajar 

siswa kelas eksperimen yang menggunakan implementasi web enhanced learning 

lebih baik daripada siswa yang menggunakan media power point. 

Analisis data untuk hasil belajar menggunakan uji t separated varians 

karena kedua kelas mempunyai jumlah anggota yang sama dan memiliki varians 

yang berbeda. Dari hasil perhitungan didapatkan thitung adalah 1,227 dan ttabel 

dengan taraf signifikansi 5 % dan dk = 26 yaitu 2,056. Karena  thitung < ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced 

learning lebih baik dibandingkan siswa yang menggunkanan media pembelajaran 

power point. 

Dari 27 siswa kelas eksperimen terdapat 17 siswa yang tuntas KKM dan 

10 siswa yang tidak tuntas KKM. Sedangkan dari 27 kelas kontrol terdapat 13 

siswa yang tuntas KKM dan 14 siswa yang tidak tuntas KKM.  
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Dari uji t yang dilakukan dan dari perbandingan tingkat ketuntasan maka 

dapat disimpulkan kembali bahwa hasil belajar ranah kognitif kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. 

 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah bahan yang digunakan 

untuk belajar. Seperti yang telah diketahui dengan web enhanced learning siswa 

tidak hanya belajar dari media web yang telah disediakan tetapi juga bisa belajar 

dari website lain yang mempunyai materi bahasan yang sama yang materinya 

tidak ada di dalam web yang disediakan.  

Siswa dapat mencari sendiri web lain tersebut atau memilih link website 

lain yang telah disediakan. Selain itu juga ditunjang dengan adanya diskusi kelas 

yang dilakukan setiap tatap muka sehingga siswa dapat bertanya jika belum 

paham tentang materi yang mereka pelajari di web.  Ini berbeda dengan 

pembelajaran dengan menggunakan power point. Walaupun masih ada diskusi 

saat pertemuan di kelas tetapi siswa hanya dapat mempelajari materi power point 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N
ila

i R
at

a
-r

at
a

Kelas

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

Column1



63 

 

 

 

yang telah diberikan karena tidak ada link ke materi yang lain selain buku 

pelajaran. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan antara lain yaitu: 

1. motivasi belajar fisika siswa kelas XI IPA di SMA N 1 Rembang melalui 

implementasi web enhanced learning mengalami peningkatan. Berdasarkan uji 

gain terhadap hasil pre-test dan post-test siswa kelas eksperimen menunjukkan 

<g>= 0,337 yang termasuk dalam kategori sedang 

2. kelompok siswa yang menggunakan media power point sebagai media 

pembelajaran juga mengalami peningkatan motivasi belajar tetapi tidak 

sebanyak kelas eksperimen yang menggunakan implementasi web enhanced 

learning. Berdasarkan uji gain terhadap hasil pre-test dan post-test siswa kelas 

kontrol menunjukkan <g>= 0,279 yang termasuk dalam kategori rendah 

3. hasil belajar fisika siswa ranah kognitif XI IPA di SMA N 1 Rembang melalui 

implementasi web enhanced learning lebih baik jika dibandingkan dengan 

siswa yang menggunakan media pembelajaran power point. Dari hasil 

perhitungan uji-t didapatkan nilai thitung=1,227 dan ttabel=2,056. Nilai rata-rata 

post-test kelas eksperimen adalah 79,704 sedangkan untuk kelas kontrol adalah 

76,741. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam pemberian tugas pada implementasi web enhanced learning, sebaiknya 

dipastikan semua siswa dapat mengerjakan tugas tersebut. Ini dapat dilakukan 

dengan cara: setelah penutupan tugas (quiz) tugas tersebut dapat dibuka 

kembali untuk siswa yang belum mengumpulkan tugas dengan catatan nilai 

yang diberikan kepada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas dibedakan 

dengan siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. 

2. Penggunaan web enhanced learning sebaiknya jangan terlalu sering digunakan 

karena dikhawatirkan siswa akan merasa bosan terhadap pembelajaran yang 

dilakukan. Perasaan bosan pada siswa akan menurunkan motivasi belajar yang 

dimiliki oleh siswa. 

3. Pada tahap diskusi kelas, disarankan kepada pengajar untuk membuat suasana 

diskusi menjadi hidup karena tidak semua siswa mau menyampaikan 

pendapatnya. Ini dapat terjadi karena siswa merasa malu atau belum 

memahami materi yang menjadi bahan diskusi. 
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Lampiran 1 

 

Daftar Siswa Uji Coba Soal dan Angket Motivasi 

No Nama Kode 

1 Adhitya Kenang S UC-01 

2 Afriza Meigi Zufhruf UC-02 

3 Amelia Novitasari UC-03 

4 Ani Shofiyani UC-03 

5 Annisa Dian Pertiwi UC-04 

6 Berlian Amalia UC-05 

7 Dewi Asfiroh UC-06 

8 Diba Octa A UC07 

9 Dina Amiroh UC-08 

10 Ela Andreya UC-09 

11 Endah Puji Lestari UC-10 

12 Fevi Indrawati UC-12 

13 Imam UC-13 

14 Iqbal UC-14 

15 Irma Nur Fitriana UC-15 

16 Jibril Abdul Aziz UC-16 

17 Khafidhotan Innayah UC-17 

18 Mukhammad Ilyas UC-18 

19 Noor Hidayah UC-19 

20 Novita Dwi Saputri UC-20 

21 Octavia A L UC-21 

22 Puji Martitik UC-22 

23 Rima Nisya A UC-23 

24 Risalatul Ikhtiarini UC-24 

25 Rizka Noor M U UC-25 

26 Soma Sofiana UC-26 

27 Syafrida Ainur UC-27 

28 Trisno Ridio S UC-28 

29 Vera Anitiya UC-29 

30 Vita Melilina Sari UC-30 
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Lampiran 2 

KISI-KISI UJI COBA SOAL 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi   : Fluida 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 90 menit 

I. Standar kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

II. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

N

o 
Indikator 

Nomor Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Memformulasikan persamaan 

tekanan hidrostatis 

 1   2  

2 Memformulasikan Hukum 

Pascal 

5   7   

3 Menjelaskan penerapan 

persamaan tekanan hidrostatis 

dan hukum Pascal dalam 

kehidupan sehari-hari 

  3 ,6 4,8   

4 Menyebutkan bunyi hukum 

Archimedes 

    9  

5 Menjelaskan penerapan Hukum 

Archimedes pada kehidupan 

sehari-hari 

 10 12 11,1

3,14 

  

6 Menjelaskan peristiwa 

tegangan permukaan dan gejala 

kapilaritas 

 15 16, 

18 

 17  
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7 Menyebutkan bunyi hukum 

Stokes dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

 20 19    

8 Menjelaskan persamaan 

kontinuitas dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 23 21 22,2

4 

  

9 Menjelaskan hukum Bernoulli 25      

10 Menjelaskan penerapan hukum 

Bernoulli pada kehidupan 

sehari-hari 

 28 27, 

29, 

30 

26   

Jumlah 2 6 10 9 3 0 

Jumlah toal soal 30 soal 
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Lampiran 3 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Mata Pelajaran  : Fisika 

Materi   : Fluida 

Kelas/Semester  : XI/2 

Jumlah Soal  : 30 soal 

Alokasi Waktu  : 90 menit 

Pilihlah satu jawaban yang kamu anggap tepat dengan memberi tanda silang pada 

pilihan jawaban a, b, c, d, atau e! 

1. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu penampang tiap satu satuan luas 

penampang. Rumus dimensi tekanan adalah … 

a. MLT
-2

    d.  ML
2
T

-2
 

b. MLT
-1

    e.  ML
-1

T
-2

 

c. ML
-1

T
-1

 

2. Perhatikan pernyataan berikut ini 

1. Besar tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis fluida 

2. Besar tekanan hidrostatis ditentukan oleh percepatan gravitasi yang bekerja 

pada fluida 

3. Makin jauh di bawah permukaan fluida maka tekanan hidrostatisnya 

semakin besar 

4. Besar tekanan hidrostatis untuk setiap titik pada ketinggian yang sama pada 

suatu fluida tidak sama  

Dari pernyataan di atas, pernyataan yang benar tentang tekanan hidrostatis 

adalah pernyataan nomor … 

a. 1, 2, dan 3   d.  2, 3 , dan 4 

b. 1, 3, dan 4   e.  semua benar 

c. 1, 2,  dan 4 

3. Jika tekanan udara adalah 1 atm (1 atm = 10
5
 Pa), maka tekanan total yang 

dialami oleh seorang penyelam saat berada pada kedalaman 20 m dibawah 

permukaan air (ρair = 1000 kg/m
3
) adalah … 

a. 1,0x10
5
 Pa   d. 4,0x10

5
 Pa 

b. 2,0x10
5
 Pa   e.  5,0x10

5
 Pa 

c. 3,0x10
5
 Pa 

4. 2 buah bejana A dan B yang bentuknya sama diisi dengan zat cair yang 

berbeda jenisnya. Jika volume A sama dengan volume B dan tekanan di dasar 

A sama dengan 4/5 tekanan di dasar B dan massa jenis A 10
3
 kg/m

3
, maka 

massa jenis zat B adalah … 

a. 1250 kg/m
3
   d. 4000 kg/m

3
 

b. 2500 kg/m
3
   e. 5000 kg/m

3
 

c. 3000 kg/m
3
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5. Tekanan yang diberikan pada fluida yang tertutup akan diteruskan ke setiap 

titik dalam fluida dan dinding fluida dengan sama rata merupakan bunyi dari 

… 

a. hukum Archimedes  d.  hukum Bernoulli 

b. hukum Pascal   e.  hukum Stokes 

c. hukum dasar hidrostatis 

6. Perhatikan bagan sistem hidrolik di bawah ini! Luas penampang tabung 

masing-masing 8 cm
2
 dan 40 cm

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

jika massa beban m sebesar 50 kg dan g = 10 m/s
2
, maka besar gaya tekan F 

adalah … 

a. 10 N    d.  1000 N 

b. 50 N    e.  2500 N 

c. 100 N 

7. Jari-jari penampang bejana kecil dan bejana besar sebuah dongkrak hidrolik 

adalah 1:4. Jika pada penghisap di penampang kecil dikerjakan gaya F1 dan di 

penampang besar dikerjakan gaya F2 maka keseimbangan akan terjadi saat 

perbandingan F1 dan F2 adalah … 

a. 1 : 2    d. 1 : 16 

b. 1 : 4    e. 4 : 16 

c. 1 : 8 

8. Pipa U pada gambar di samping diisi dengan air dan minyak.  

Massa jenis air adalah 1000 kg/m
3
 dan massa jenis minyak 

adalah 900 kg/m
3
. Jika tinggi kolom minyak adalah 20 cm, 

 maka selisih tinggi permukaan air dan minyak adalah … 

a. 2 cm    d.  12 cm 

b. 4 cm    e.  6 cm 

c. 8 cm 

9. Perhatikan faktor-faktor berikut ini! 

1) massa jenis fluida 

2) percepatan gravitasi 

3) volume benda yang tercelup dalam fluida 

4) massa jenis benda 
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faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Archimedes adalah … 

a. 1, 2, dan 3   d. 4 saja 

b. 1 dan 3    e. semua benar 

c. 2 dan 4 

10. Sepotong balok kayu yang ditenggelamkan ke dalam air akan bergerak 

menuju permukaan saat dilepaskan. Hal ini dapat terjadi karena … 

a. massa balok = massa air 

b. massa jenis balok = massa jenis air 

c. gaya Archimedes yang dialami balok = berat balok 

d. gaya Archimedes yang dialami balok < berat balok 

e. gaya Archimedes yang dialami balok > berat balok 

11. Sepotong logam diukur massanya dengan menggunakan neraca pegas. Ketika 

tergantung di udara skala pada neraca menunjukkan 4 N dan ketika 

dicelupkan seluruhnya ke dalam air (ρ air = 1 g/cm
3
) skalanya menjadi 3,5 N. 

Jika dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak (ρminyak = 0,8 g/cm
3
), maka 

skala pada neraca akan menunjukkan nilai … 

a. 4,4 N    d. 2,8 N 

b. 3,6 N    e. 0,4 N 

c. 3,2 N 

12. Sepotong kayu terapung dalam minyak dengan massa jenis minyak adalah 

800 kg/m
3
 hingga ¼ bagian volumenya berada di atas permukaan minyak. 

Massa jenis kayu tersebut adalah … 

a. 6000 kg/m
3
   d. 6 kg/m

3
  

b. 600 kg/m
3
    e. 0,6 kg/m

3
  

c. 60 kg/m
3
  

13. Sepotong kayu yang mengapung pada permukaan air (ρ air = 1 g/cm
3
) dengan 

0,4 bagiannya muncul di atas permukaan. Jika kayu tersebut diapungkan pada 

permukaan minyak (ρminyak = 0,8 g/cm
3
), maka permukaan yang muncul di 

atas permukaan adalah … 

a. 0,25 bagian   d. 0,75 bagian 

b. 0,4 bagian   e. 0,80 bagian 

c. 0,50 bagian 

14. Balok kayu mula-mula mengapung pada permukaan air.  

Kemudian dituangkan bensin di atas permukaan air sehingga  

seluruh balok berada di bawah permukaan bensin dengan 

 setengah bagiannya masuk ke dalam air.Jika massa jenis 

 bensin adalah 0,75 g/cm
3
 dan massa jenis air adalah 1g/cm

3
  

maka massa jenis kayu adalah … g/cm
3
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a. 0,50    d. 0,85 

b. 0,60    e. 0,90 

c. 0,75 

15. Sebuah jarum dapat terapung pada permukaan air karena … 

a. gaya apung Archimedes 

b. tegangan permukaan air 

c. massa jenis jarum lebih kecil daripada massa jenis air 

d. massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air 

e. berat jenis jarum sama dengan berat jenis air 

16. Diketahui tegagan permukaan air adalah 0,076 N/m. Sepotong kawat 

panjangnya 5 cm diletakkan di air tersebut tepat akan tenggelam. Jika besar 

gaya gravitasi bumi adalah 10 m/s
2
 maka massa kawat tersebut adalah … 

a. 0,38 g    d. 7,60 g 

b. 0,76 g    e. 15,2 g 

c. 1,52 g 

17. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1. sudut kontak permukaan fluida 

2. jari-jari pipa kapiler 

3. massa jenis fluida 

4. tegangan permukaan fluida 

Dari pernyataan di atas, kenaikan permukaan fluida pada pipa kapiler 

berbanding lurus dengan … 

a. 2 dan 3    d. 1 dan 2 

b. 1 dan 4    e. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

18. Sebuah pipa kapiler yang berdiameter 0,5 mm dimasukkan ke dalam wadah 

yang berisi air dengan tegangan permukaan air adalah 72,8x10
-3

 N/m. Jika 

massa jenis air 1000kg/m
3
, g = 9,8 m/s

2
 dan sudut kontaknya adalah 60

0 
maka 

besar kenaikan air dalam pipa kapiler tersebut adalah … 

a. 2,97 cm   d. 1,97 cm 

b. 3,04 cm   e. 1,08 cm 

c. 1,56 cm 

19. Sebuah bola dengan jari-jari 1 mm dan massa jenisnya 2.500 kg/m
3
 jatuh ke 

dalam air. Jika koefisien viskositas air 1x10
-3

 Ns/m
2
 dan g =10 m/s

2
 , maka 

kecepatan terminal bola adalah … 

a. 4,4 m/s    d. 3,3 m/s 

b. 1,3 m/s    e. 2,3 m/s 

c. 5,3 m/s 
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20. Besarnya gaya Stokes berbanding lurus dengan … 

a. tekanan fluida   d. volume fluida 

b. koefisien viskositas fluida e. suhu fluida 

c. massa jenis fluida 

21. Air mengalir pada pipa yang menyempit seperti pada gambar berikut:

 
pada penampang 1 ang berdiameter 2 cm kecepatan alirannya adalah 0,5 m/s. 

Kecepatan aliran pada penampang 2 yang berdiameter 1 cm adalah … 

a. 0,25 m/s   d. 4 m/s 

b. 0,5 m/s    e. 2 m/s 

c. 1 m/s 

22. Ujung sebuah pipa memiliki luas penampang 1/4 kali luas penampang ujung 

pipa yang lain. Jika air memancar keluar dari ujung pipa yang satu dengan 

kecepatan 8 m/s, maka kecepatan aliran air di dalam pipa adalah … 

a. 2 m/s    d. 16 m/s 

b. 4 m/s    e. 32 m/s 

c. 8 m/s 

23. Fluida mengalir melalui saluran yang memiliki luas penampang berbeda 

seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

jika kecepatan aliran di masing-masing titik A, B, C berturut-turut vA,vB,vC 

maka pernyataan yang benar adalah … 

a. vA = vB = vC   d. vA > vB > vC 

b. vA = vB < vC   e. vA < vB < vC 

c. vA = vB > vC 

24. Sebuah bak mandi yang volumenya 300 liter mula-mula dalam keadaan 

kosong. Kemudian diisi dengan air dari selang air yang luas penampangnya 5 

cm
2
. Jika kecepatan aliran air adalah 1 m/s maka waktu yang diperlukan 

untuk mengisi bak air tersebut hingga penuh adalah … menit 

a. 20    d. 15 

b. 30    e. 25 

c. 10     

25. Hukum Bernoulli berdasarkan pada  … 

a. Hukum I Newton  d. Hukum kekekalan momentum 

b. Hukum II Newton  e. Hukum kekekalan energi  

c. Hukum III Newton 
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26. Bejana pada gambar berikut ini diisi dengan air setinggi 2 m  

dan berada pada lantai mendatar. Dinding bejana memiliki  

3 lubang kecil A, B, C yang tingginya berbeda. Lubang C  

berjarak 50 cm dari dasar, lubang A berjarak 50 cm dari  

permukaan air dan jarak antar lubang juga 50 cm. Ketinggian  

air dijaga tetap 2 m dan ketika lubang-lubang pada dinding bejana dibuka, air 

memancar dari masing-masing lubang sejauh xA, xB, dan xC. Pernyataan yang 

benar adalah … 

a. xA = xB = xC   d. xA = xC < xB 

b. xA < xB <xC   e. xA = xC > xB 

c. xA > xB > xC 

27. Sebuah venturimeter dipasang pada sebuah pipa saluran yang 

 luas penampangnya A dan dialiri luida dengan massa  

jenis 1,36 g/cm
3
. Bagian yang menyempit memiliki luas  

penampang ½ A. Jika selisih tinggi fluida pada pipa vertikal  

adalah 60 cm, maka kecepatan aliran fluida sebesar … m/s 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3 

28. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat 

terbang yang benar adalah … 

a. tekanan udara di atas sayap lebih besar daripada tekanan udara di bawah 

sayap 

b. tekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh dengan gaya angkat 

pesawat 

c. kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran 

udara di bawah sayap 

d. kcepatan aliran udara di atas sayap lebih kecil jika daripada kecepatan 

aliran udara di bawah sayap 

e. kecepatan aliran udara tidak mempengaruhi gaya angkat pesawat 

29. Luas total sayap sebuah pesawat terbang adalah 20 m
2
. Udara mengalir pada 

bagian atas sayap dengan kecepatan 60 m/s dan kecepatan aliran udara pada 

bagian bawah pesawat adalah 50 m/s. Jika pesawat dalam keadaan seimbang, 

maka berat pesawat adalah …(ρudara = 1,29 kg/m3) 

a. 13.250 N   d. 16.590 N 

b. 14.190 N   e. 17.200 N 

c. 15.075 N 
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30. Jika udara dialirkan ke dalam tabung pitot dengan  

perbedaan tinggi air raksa pada manometer 4 cm,  

maka kecepatan aliran udara tersebut adalah … 

 (g = 10 m/s
2
, ρudara = 1,29 kg/m

3
, ρraksa =  13600kg/m

3
) 

a. 59,2 m/s   d. 82,2 m/s 

b. 68,7 m/s   e. 91,8 m/s 

c. 70,2 m/s 
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Lampiran 4 

KUNCI JAWABAN 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 
1. e  11.  b  21.  e 

2. a  12.  b  22.  a 

3. c  13.  a  23.  e 

4. a  14.  d  24.  c 

5. b  15.  b  25.  e 

6. d  16.  a  26.  b 

7. d  17.  b  27.  b 

8. a  18.  a  28.  c 

9. a  19.  d  29.  b 

10. e  20.  b  30.  e 
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Lampiran 5 

KISI-KISI UJI COBA ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

No Sub Variabel Indikator 
Nomor soal Jumlah 

soal positif negatif 

1 Ketekunan dalam 

belajar 

Kehadiran di sekolah  23 1 

Mengikuti PBM di 

sekolah 

 6 1 

Belajar di rumah 16  1 

2 Ulet dalam 

menghadapi 

kesulitan 

Sikap terhadap kesulitan  13, 14 2 

Usaha menghadapi 

kesulitan 

20 24 2 

3 Minat dan 

ketajaman 

perhatian dalam 

belajar 

Semangat dalam 

mengikuti PBM 

7 1,3 3 

Kebiasaan dalam belajar 4 2,5,25 4 

4 Berprestasi dalam 

belajar 

Keinginan untuk 

berprestasi 

17,19 18,21 4 

Kualifikasi hasil 22  1 

5 Mandiri dalam 

belajar 

Penyelesaian tugas 9,11,12 10 4 

Menggunakan 

kesempatan di luar jam 

pelajaran 

8,15  2 

Jumlah pernyataan 25 
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Lampiran 6 

UJI COBA ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
Nama   :  

Kelas/No.Absen : 

Petunjuk pengisian:  

1. Isilah tabel berikut ini dengan sebenar – benarnya sesuai dengan kondisi anda 

2. Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar anda. 

3. Baca dengan seksama petunjuk dan pertanyaan – pertanyaan dibawah ini 

sebelum anda mengisi. 

4. Pilihlah satu kreteria dengan cara memberi tanda (√) pada salah satu kreteria 

skor dengan keterangan:  

SS  : Sangat setuju 

S    : Setuju 

KS : Kurang setuju 

TS : Tidak Setuju 

 

No Pernyataan SS S KS TS 

1. Saya tidak merasa tertarik dengan mata 

pelajaran fisika 

    

2 Saya belajar fisika jika ada tugas atau 

ulangan saja 

    

3 Saya merasa malas jika mengikuti 

pelajaran fisika 

    

4 Saya memperhatikan guru ketika guru 

sedang member penjelasan di depan 

kelas 

    

5 Saya malu bertanya jika tidak paham 

saat belajar fisika 

    

6 Saya selalu terlambat masuk kelas 

ketika jam pelajaran fisika dimulai 

    

7 Saya merasa tertarik dengan cara 

pembelajaran fisika selama ini 

    

8 Saya berusaha mengikuti jam 

tambahan/les untuk matapelajaran fisika 

    

9 Saya berusaha sendiri dalam 

mengerjakan tugas fisika dari guru 

    

10 Tidak mengerjakan tugas fisika yang 

diberikan oleh guru merupakan hal biasa 

bagi saya 

    

11 Saya merasa tidak puas jika tidak bisa     
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mengerjakan soal fisika 

12 Saya berusaha mengerjakan tugas fisika 

yang diberikan oleh guru 

    

13 Saya berhenti mengerjakan soal jika 

mengalami kesulitan 

    

14 Saya meminta bantuan teman jika 

mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas/ujian 

    

15 Saya menggunakan waktu luang/jam 

kosong untuk belajar fisika  

    

16 Pada saat di rumah saya akan 

mengulang lagi pelajaran fisika yang 

telah dipelajari di sekolah 

    

17 Saya rajin belajar agar mendapatkan 

nilai yang memuaskan 

    

18 Saya rajin belajar agar tidak dimarahi 

orang tua 

    

19 Saya mengerjakan tugas fisika dengan 

baik karena guru memberikan hadiah 

dan nilai tambah bagi saya 

    

20 Saya selalu mencari referensi lain selain 

buku paket dari sekolah untuk belajar 

fisika 

    

21 Saya belajar fisika dengan tekun untuk 

mendapat pujian dari teman dan orang 

tua 

    

22 Jika nilai fisika saya jelek saya akan 

beruasaha belajar dengan lebih rajin 

    

23 Saya akan membolos jika ada pelajaran 

fisika 

    

24 Saya meminta bantuan dari teman jika 

mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan ulangan/ujian 

    

25 Saya akan belajar jika ditemani oleh 

teman/orang tua 
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Lampiran 7 

UJI VALIDITAS SOAL 

Perhitungan uji validitas soal menggunakan persamaan seperti berikut ini: 

 

Keterangan: 

rpbi : koefisien korelasi biserial 

Mp : rata-rata skor total siswa yang menjawab benar  

Mt : rata-rata skor total seluruh siswa 

St  : standar deviasi skor total 

p : proporsi siswa yang menjawab benar  

q : proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1-p) 

Soal dikatakan valid jika rpbi > rtabel dan rtabel dengan dk = n-2 dan α = 5% adalah 

0,374 

Berikut ini adalah perhitungan untuk soal nomor 1: 

p t

pbi

t

M M p
r

S q
 

20.67 18.60 0.6

4.11 0.4
 

0.616  

Karena rpbi > rtabel maka soal nomor 1 valid dan dapat digunakan. 

Untuk nomor soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat seperti dibawah ini: 

  



84 

 

 

8
4

 

 

 

 

 



85 

 

 

Lampiran 8 

UJI RELIABILITAS SOAL 

Untuk uji reliabilitas soal digunakan persamaan KR-21 : 

 

Keterangan: 

 r11 : reliabilitas instrumen 

 k    : jumlah butir soal 

 M   : mean atau rerata skor total 

 St
2
   : varians skor total 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel, dengan nilai r product 

moment dengan taraf signifikan 5% dan dk = n-2 yaitu 0,374. 

Perhitungan dapat dilihat seperti berikut: 

11 2

(
1

( 1)
t

k M k M
r

k kS

30 18,6( 30 -18,6)
1 -

29 30.16,907

 

= 0,602 

 Karena r11 > rtabel maka instrumen soal ini reliabel. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat sebagai berikut
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Lampiran 9 

UJI TARAF KESUKARAN 

Rumus yang digunakan untuk menganalisis taraf kesukaran soal adalah sebagai 

berikut 

 

Keterangan: 

P = Tingkat kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar  

JS = Banyaknya seluruh responden yang mengikuti tes 

Contoh perhitungan untuk soal nomor 1 sebagai berikut: 

B
P

JS

18
= = 0,60
30

 

karena P = 0,60 maka soal nomor 1 termasuk dalam kriteria sedang. 

Perhitungan nomor soal yang lain sama seperti pada soal nomor 1 seperti di 

bawah ini: 
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Lampiran 10 

UJI DAYA PEMBEDA 

Untuk mengetahui daya pembeda bentuk soal pilihan ganda digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

D  : daya beda 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelopok atas yang menjawab benar 

BB : banyaknnya peserta kelompok baah yang menjawab benar 

Contoh perhitungan untuk soal nomor 1 adalah sebagai berikut 

0, 87 0, 33 0, 53

D PA PB

D
 

Soal nomor 1 termasuk dalam kategori baik sehingga dapat digunakan. Soal 

dengan kriteria jelek nantinya akan dibuang. Perhitungan untuk nomor-nomor 

yang lain sama dengan nomor 1 dan hasilnya dapat dilihat seperti berikut: 
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Lampiran 11 

UJI VALIDITAS ANGKET 

Uji validitas pada instrumen angket ini menggunakan korelasi product moment 

dengan persamaan: 

 

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara X dengan Y 

X   = skor tiap butir soal 

Y   = skor total  

N   = jumlah subjek/peserta didik yang diteliti 

Perhitungan validitas pada pernyataan nomor 1 adalah sebagai berikut: 

2 2
2 2

2

30.5593 (83)(2017)

(30.249) 6889 (30.136881) (2017 )

0, 508

xy

xy

xy

N XY X Y
r

N X X N Y Y

r

r

 

Kemudian hasil rxy hitung dibandingkan dengan harga r pada tabel product 

moment dengan taraf signifikansi 5% dan dk = n-1 yaitu 0,374. Karena rxy > rtabel 

maka pernyataan nomor 1 valid. 

Untuk perhitungan pernyataan pada nomor selanjutnya sama seperti 

perhitungan pada pernyataan nomor 1. Dan hasilnya adalah seperti berikut ini: 

  



92 

 

 

9
2
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Lampiran 12 

UJI RELIABILITAS ANGKET 

Untuk menguji reliabilitas instrumen angket ini peneliti menggunakan rumus 

Alpha yaitu 

2

11 2
1

1

i

t

n
r

n
 

Keterangan: 

 r11 : reliabilitas instrumen 

 n   : jumlah butir soal 

2

i
 : varians skor tiap item 

2

t
 : varians skor total 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

25 236, 893
= 1 -

25 -1 1034, 02

= 0, 803
11

r

2

i

11 2

t

11

σn
r = 1 -

n -1 σ

r  

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel, dengan nilai r 

product moment dengan taraf signifikan 5%, yaitu 0,374 maka r11 > rtabel sehingga 

angket ini reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat seperti di bawah ini: 
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SILABUS 
Nama Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/semester : XI/2 

Standar Kompetensi : Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pengalaman Belajar Indikator   Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

Menganalisis 

hukum-

hukum yang 

berhubungan 

dengan 

fluida statis 

dan dinamis 

serta 

penerapanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Fluida 

Statis 

dan 

Fluida 

Dinamis 

- Melakukan diskusi 

kelas untuk 

memformulasikan 

persamaan tekanan 

hidrostatis 

- Mempelajari media 

pembelajaran untuk 

dapat 

memformulasikan 

hukum Pascal 

- Mempelajari media 

pembelajaran untuk 

mendapatkan 

informasi penerapan 

- Memformulasikan 

persamaan tekanan 

hidrostatis 

 

 

 

- Memformulasikan 

hukum Pascal 

 

 

 

- Menjelaskan 

penerapan 

persamaan tekanan 

hidrostatis dan 

hukum Pascal 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

12 jam 

pelajaran 

- Buku paket 

fisika kelas 

XI SMA 

-  Lembar 

Diskusi 

Siswa 

- Web 

- power 

point 

L
am

p
iran

 1
3
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persamaan tekanan 

hidrostatis dan 

Hukum Pascal 

- Mempelajari media 

pembelajaran yang 

berkaitan dengan 

Hukum Archimedes 

- Melakukan diskusi 

kelompok untuk 

menjelaskan 

penerapan hukum 

Archimedes 

- Melakukan tanya 

jawab untuk 

menjelaskan peristiwa 

tegangan permukaan 

dan gejala kapilaritas 

- Mempelajari media 

pembelajaran untuk 

menyebutkan hukum 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

- Menyebutkan 

bunyi hukum 

Archimedes 

 

- Menjelaskan 

penerapan Hukum 

Archimedes pada 

kehidupan sehari-

hari 

- Menjelaskan 

peistiwa tegangan 

permukaan dan 

gejala kapilaritas 

 

- Menyebutkan 

bunyi hukum 

Stokes dan 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

 

-Uraian 

 

-Pilihan 

Ganda 
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Stokes dan 

penerapannya 

 

- Melakukan diskusi 

kelas untuk 

menjelaskan 

persamaan kontinuitas 

dan penerapannya 

 

- Mempelajari media 

pembelajaran untuk 

menjelaskan hukum 

Bernoulli 

- Melakukan diskusi 

kelas untuk 

menjelaskan 

penerapan Hukum 

Bernoulli dalam 

kehidupan sehari-hari 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

- Menjelaskan 

persamaan 

kontinuitas dan 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

- Menjelaskan 

hukum Bernoulli 

 

 

- Menjelaskan 

penerapan hukum 

Bernoulli pada 

kehidupan sehari-

hari 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 

 

 

 

-Uraian 

-Pilihan 

Ganda 
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Lampiran 14 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 1) 
Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis  

2. Memformulasikan hukum Pascal 

3. Menjelaskan penerapkan persamaan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal 

dalam kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis dengan benar 

melalui diskusi kelas 

2. Siswa dapat memformulasikan hukum Pascal dengan tepat melalui studi 

referensi materi yang ada di web 

3. Siswa dapat menjelaskan penerapkan persamaan tekanan hidrostatis dan hukum 

Pascal dalam kehidupan sehari-hari melalui studi referensi materi yang ada di 

web 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian fluida statis 

2. Tekanan hidrostatis 

3. Hukum Pascal 

F. Model dan Metode Pembelajaran 
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Model : Blended Learning 

Metode : Ceramah, inkuiri, dan diskusi kelas 

G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Menyampaikan kepada siswa materi yang akan dipelajari 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang proses 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan 

web sebagai media pembelajaran 

3. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa: “ Apakah ada 

perbedaan tekanan di daerah pantai, di gunung, dan di dalam 

air? Jika iya, tekanan di daerah manakah yang paling 

besar?”  

25 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian 

fluida statis (Eksplorasi)  

2. Siswa diberi kesempatan untuk menyebutkan contoh dari 

fluida statis dan membuka media pembelajaran yang 

berupa web untuk mencari informasi tentang tekanan 

hidrostatis dan hukum Pascal (Eksplorasi) 

3. Siswa melakukan diskusi kelas dengan pengarahan dari 

guru untuk memformulasikan persamaan tekanan 

hidrostatis dan hukum Pascal (Elaborasi) 

4. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 

(Elaborasi)  

5. Guru memeriksa jawaban siswa apakah sudah benar atau 

belum dengan cara salah satu perwakilan dari siswa 

mengerjakan di depan kelas (Konfirmasi) 

55 menit 
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6. Siswa berusaha mendapatkan kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari dengan bimbingan dari guru (Konfirmasi) 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kesimpulan 

dari materi yang telah dipelajari  

2. Guru memberikan evaluasi berupa latihan soal kepada 

siswa yang bisa dibuka melalui web 

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa web 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 2) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Sandar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menyebutkan bunyi hukum Archimedes 

2. Menjelaskan penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Archimedes dengan tepat melalui studi 

referensi materi yang ada di web 

2. Siswa dapat menjelaskan penerapkan hukum Archimedes pada kehidupan 

sehari-hari dengan benar melalui diskusi kelompok 

E. Materi Pembelajaran 

Hukum Archimedes dan penerapannya 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative learning dan blended learning 

Metode : ceramah, inquiry, diskusi kelompok 
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G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan 

dipelajari 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

ulasan materi pada pertemuan sebelumnya 

10 menit 

Kegiatan inti 

1. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok oleh guru untuk 

melakukan diskusi kelompok 

2. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa web 

untuk mencari informasi mengenai Hukum Archimedes 

(Eksplorasi) 

3. Siswa melakukan diskusi kelompok dengan bantuan 

lembar diskusi siswa (Elaborasi) 

4. Guru mengawasi jalannya diskusi siswa 

5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas (Elaborasi) 

6. Siswa membuat kesimpulan dari kegiatan diskusi yang 

telah dilakukan dengan bimbingan dari guru. 

(Konfirmasi) 

70 menit 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh 

guru berupa kesimpulan hasil kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

2. Guru memberi evaluasi kepada siswa berupa latihan soal 

yang ada di web 

3. Memberi tugas kepada siswa untuk mencari artikel 

10 menit 
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mengenai salah satu contoh dari penerapan hukum 

Archimedes pada kehidupan sehari-hari 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Lembar Diskusi Siswa 

3. Media pembelajaran yang berupa web 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 3) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan tegangan permukaan  

2. Mennjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan gejala kapilaritas  

D. Tujuan 

1. Siswa mampu menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan tegangan 

permukaan pada kehidupan sehari-hari dengan benar melalui studi referensi 

materi yang ada di web 

2. Siswa mampu menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan gejala kapilaritas 

dengan benar melalui studi referensi materi yang ada di web 

E. Materi Pembelajaran 

1. Tegangan permukaan 

2. Gejala kapilaritas 

F. Model dan Metode pembelajaran 

Model  : Blended Learning 

Metode: ceramah dan diskusi 
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G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang ulasan 

materi pada pertemuan sebelumnya 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada 

siswa 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka media yang berupa web untuk 

mendapatkan informasi tentang tegangan permukaan 

(Eksplorasi) 

2. Siswa melakukan Tanya jawab dengan guru mengenai 

tegangan permukaan 

3. Siswa membuka media yang berupa web untuk 

mendapatkan informasi tentang gaya kapilaritas (Eksplorasi) 

4. Siswa melakukan Tanya jawab dengan guru mengenai gaya 

kapilaritas 

5. Siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan tegangan 

permukaan dan gejala kapilaritas yang diberikan oleh guru 

(Elaborasi) 

6. Guru mengoreksi jawaban dari siswa apakah sudah benar 

atau belum dengan cara meminta salah satu perwakilan dari 

siswa mengerjakannya di depan kelas (Konfirmasi) 

7. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

dengan bantuan dari guru (Konfirmasi) 

65 menit 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai  

10 menit 
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kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa latihan soal 

yang ada di web 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa web 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 4) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menyebutkan bunyi hukum Stokes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari  

2. Menjelaskan persamaan kontinuitas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Stokes dan penerapannya dalam 

kehidupan sehai-hari dengan benar melalui studi referensi materi yang ada di 

web 

2. Siswa dapat menjelaskan persamaan kontinuitas dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar melalui diskusi kelas 

E. Materi Pembelajaran 

1. Fluida Dinamis 

2. Hukum Stokes 

3. Persamaan Kontinuitas 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Blended learning 
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Metode : ceramah, inkuiri, dan diskusi  

G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 

materi pada pertemuan sebelumnya 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada 

siswa 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

pengertian dari fluida dinamis (Eksplorasi) 

2. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa web 

untuk mendapatkan informasi tentang Hukum Stokes 

(Eksplorasi) 

3. Siswa melakukan diskusi kelas yang dipimpin oleh guru 

membahas materi Hukum Stokes 

4. Siswa membuka media pembelajran yang berupa web untuk 

mendapatkan informasi tentang persamaan kontinuitas 

(Eksplorasi) 

5. Siswa melakukan diskusi dan tanya jawab dengan guru 

membahas materi persamaan kontinuitas 

6. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 

yang berkaitan dengan materi Hukum Stokes dan 

persamaan kontinuitas (Elaborasi) 

7. Guru memeriksa jawaban dari siswa apakah sudah benar 

atau belum dengan cara meminta salah satu perwakilan dari 

siswa untuk mengerjakannya di depan kelas (Konfirmasi) 

8. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah 

65 menit 
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dipelajari dengan bimbingan dari guru. (Konfirmasi) 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan yang dijelaskan oleh 

guru 

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa latihan 

soal yang ada di web 

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa web 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 5) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menjelaskan hukum Bernoulli 

2. Menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat menjelaskan hukum Bernoulli dengan benar melalui studi referensi 

materi yang ada di web 

2. Siswa dapat menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-

hari dengan benar melalui tanya jawab 

E. Materi 

Hukum Bernoulli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Blended Learning 

Metode : Ceramah, inkuiri, dan diskusi 
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G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

pada pertemuan sebelumnya 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada 

siswa 

3. Siswa mendapat pertanyaan dari guru : “ Mengapa pesawat 

terbang bisa terbang di udara?” 

10 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa web untuk 

mendapatkan informasi tentang materi Hukum Bernoulli 

(Eksplorasi) 

2. Siswa melakukan dikusi kelas untuk membahas Hukum 

Bernoulli yang dipimpin oleh guru 

3. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa web untuk 

mendapatkan informasi tentang penerapan Hukum Bernoulli 

(Eksplorasi) 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru membahas 

penerapan Hukum Bernoulli 

5. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 

(Elaborasi) 

6. Guru mengoreksi jawaban dari siswa apakah sudah benar 

atau belum dengan cara meminta salah satu perwakilan dari 

siswa untuk mengerjakannya di depan kelas (Konfirmasi) 

7. Siswa membuat kesimpulan dari  materi yang telah dipelajari 

dengan bantuan bimbingan dari guru (Konfirmasi) 

 

70 menit 

 



112 

 

 

Penutup 

1. Siswa memperhatihatikan penjelasan dari guru berkaitan 

dengan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan 

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa latihan soal 

yang ada di media web yang telah dibuat 

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa web 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL (PERTEMUAN 1) 
Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis  

2. Memformulasikan hukum Pascal 

3. Menerapkan persamaan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam kehidupan 

sehari-hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis dengan benar 

melalui diskusi kelas 

2. Siswa dapat memformulasikan hukum Pascal dengan tepat melalui studi 

referensi materi pada media power point 

3. Siswa dapat menerapkan persamaan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal 

dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelas 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian fluida statis 

2. Tekanan hidrostatis 

3. Hukum Pascal 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Blended Learning 
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Metode : Ceramah, inkuiri, dan diskusi kelas 

G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Menyampaikan kepada siswa materi yang akan dipelajari 

2. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa: “ Apakah ada 

perbedaan tekanan di daerah pantai, di gunung, dan di dalam 

air? Jika iya, tekanan di daerah manakah yang paling 

besar?”  

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang pengertian 

fluida statis (Eksplorasi)  

2. Siswa diberi kesempatan untuk menyebutkan contoh dari 

fluida statis dan membuka media pembelajaran yang berupa 

power point untuk mencari informasi tentang tekanan 

hidrostatis dan hukum Pascal (Eksplorasi) 

3. Siswa melakukan diskusi kelas dengan pengarahan dari guru 

untuk memformulasikan tekanan hidrostatis dan hukum 

Pascal (Elaborasi) 

4. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 

(Elaborasi)  

5. Guru memeriksa jawaban siswa apakah sudah benar atau 

belum dengan cara salah satu perwakilan dari siswa 

mengerjakan di depan kelas (Konfirmasi) 

6. Siswa berusaha mendapatkan kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari dengan bimbingan dari guru (Konfirmasi) 

55 menit 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kesimpulan 

10 menit 
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dari materi yang telah dipelajari  

2. Guru memberikan evaluasi berupa latihan soal kepada siswa  

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa power point 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL (PERTEMUAN 2) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Sandar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menyebutkan bunyi hukum Archimedes 

2. Menjelaskan penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Archimedes dengan tepat melalui studi 

referensi materi pada media power point 

2. Siswa dapat menjelaskan penerapkan hukum Archimedes pada kehidupan 

sehari-hari dengan benar melalui diskusi kelompok 

E. Materi Pembelajaran 

Hukum Archimedes dan penerapannya 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Cooperative learning dan blended learning 

Metode : ceramah, inquiry, diskusi kelompok 
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G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan 

dipelajari 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

ulasan materi pada pertemuan sebelumnya 

10 menit 

Kegiatan inti 

1. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok oleh guru untuk 

melakukan diskusi kelompok 

2. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa power 

point untuk mencari informasi mengenai Hukum 

Archimedes (Eksplorasi) 

3. Siswa melakukan diskusi kelompok dengan bantuan 

lembar diskusi siswa (Elaborasi) 

4. Guru mengawasi jalannya diskusi siswa 

5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas (Elaborasi) 

6. Siswa membuat kesimpulan dari kegiatan diskusi yang 

telah dilakukan dengan bimbingan dari guru (Konfirmasi) 

70 menit 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh 

guru berupa kesimpulan hasil kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

2. Guru memberi evaluasi kepada siswa berupa latihan soal  

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  
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2. Lembar Diskusi Siswa 

3. Media pembelajaran yang berupa power point 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL (PERTEMUAN 3) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan tegangan permukaan  

2. Menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan gejala kapilaritas  

D. Tujuan 

1. Siswa mampu menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan tegangan 

permukaan pada kehidupan sehari-hari dengan benar melalui studi referensi 

materi pada media power point 

2. Siswa mampu menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan gejala kapilaritas 

dengan benar melalui studi referensi materi pada media power point 

E. Materi Pembelajaran 

1. Tegangan permukaan 

2. Gejala kapilaritas 

F. Model dan Metode pembelajaran 

Model  : Blended Learning 

Metode: ceramah dan diskusi 
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G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru membuka pelajaran 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang ulasan 

materi pada pertemuan sebelumnya 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada 

siswa 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka media yang berupa power point untuk 

mendapatkan informasi tentang tegangan permukaan 

(Eksplorasi) 

2. Siswa melakukan Tanya jawab dengan guru mengenai 

tegangan permukaan 

3. Siswa membuka media yang berupa power point untuk 

mendapatkan informasi tentang gaya kapilaritas (Eksplorasi) 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai gaya 

kapilaritas 

5. Siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan tegangan 

permukaan dan gejala kapilaritas yang diberikan oleh guru 

(Elaborasi) 

6. Guru mengoreksi jawaban dari siswa apakah sudah benar 

atau belum dengan cara meminta salah satu perwakilan dari 

siswa mengerjakannya di depan kelas (Konfirmasi) 

7. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

dengan bantuan dari guru (Konfirmasi) 

65 menit 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai  

10 menit 
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kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan 

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa latihan soal  

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa power point 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL (PERTEMUAN 4) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menyebutkan bunyi hukum Stokes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari  

2. Menjelaskan persamaan kontinuitas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Stokes dan penerapannya dalam 

kehidupan sehai-hari dengan benar melalui studi referensi materi pada media 

power point 

2. Siswa dapat menjelaskan persamaan kontinuitas dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari dengan benar melalui diskusi kelas 

E. Materi Pembelajaran 

1. Fluida Dinamis 

2. Hukum Stokes 

3. Persamaan Kontinuitas 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Blended learning 
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Metode : ceramah, inkuiri, dan diskusi  

G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai 

materi pada pertemuan sebelumnya 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada 

siswa 

15 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai 

pengertian dari fluida dinamis (Eksplorasi) 

2. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa power 

point  untuk mendapatkan informasi tentang Hukum Stokes 

(Eksplorasi) 

3. Siswa melakukan diskusi kelas yang dipimpin oleh guru 

membahas materi Hukum Stokes 

4. Siswa membuka media pembelajran yang berupa power 

point untuk mendapatkan informasi tentang persamaan 

kontinuitas (Eksplorasi) 

5. Siswa melakukan diskusi dan Tanya jawab dengan guru 

membahas materi persamaan kontinuitas 

6. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 

yang berkaitan dengan materi Hukum Stokes dan 

persamaan kontinuitas (Elaborasi) 

7. Guru memeriksa jawaban dari siswa apakah sudah benar 

atau belum dengan cara meminta salah satu perwakilan dari 

siswa untuk mengerjakannya di depan kelas (Konfirmasi) 

8. Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah 

65 menit 
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dipelajari dengan bimbingan dari guru. (Konfirmasi) 

Penutup 

1. Siswa memperhatikan kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan yang dijelaskan oleh 

guru 

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa latihan 

soal  

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa power point 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL (PERTEMUAN 5) 

Sekolah  : SMA N 1 Rembang 

Kelas/semester : XI/2 

Mata pelajaran  : Fisika 

Alokasi waktu  : 2x45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. Indikator 

1. Menjelaskan hukum Bernoulli 

2. Menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari 

D. Tujuan 

1. Siswa dapat menjelaskan hukum Bernoulli dengan benar melalui studi referensi 

materi pada media power point 

2. Siswa dapat menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-

hari dengan benar melalui tanya jawab 

E. Materi 

Hukum Bernoulli dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model : Blended Learning 

Metode : Ceramah, inkuiri, dan diskusi 
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G. Strategi Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

1. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi 

pada pertemuan sebelumnya 

2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari kepada 

siswa 

3. Siswa mendapat pertanyaan dari guru : “ Mengapa pesawat 

terbang bisa terbang di udara?” 

10 menit 

Kegiatan Inti 

1. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa power 

point untuk mendapatkan informasi tentang materi Hukum 

Bernoulli (Eksplorasi) 

2. Siswa melakukan dikusi kelas untuk membahas Hukum 

Bernoulli yang dipimpin oleh guru 

3. Siswa membuka media pembelajaran yang berupa power 

point untuk mendapatkan informasi tentang penerapan 

Hukum Bernoulli (Eksplorasi) 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru membahas 

penerapan Hukum Bernoulli 

5. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 

(Elaborasi) 

6. Guru mengoreksi jawaban dari siswa apakah sudah benar 

atau belum dengan cara meminta salah satu perwakilan dari 

siswa untuk mengerjakannya di depan kelas (Konfirmasi) 

7. Siswa membuat kesimpulan dari  materi yang telah dipelajari 

dengan bantuan bimbingan dari guru (Konfirmasi) 

 

70 menit 
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Penutup 

1. Siswa memperhatihatikan penjelasan dari guru berkaitan 

dengan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan 

2. Guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa latihan soal  

10 menit 

 

H. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket fisika kelas XI SMA  

2. Media pembelajaran yang berupa power point 

I. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai 

Kognitif : soal evaluasi 

2. Jenis tagihan  

Kognitif : latihan soal  

 

 

Semarang, 5 Februari 2013 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sukarlan,S.Pd      Sholihah 

NIP. 19631017 198601 1 003    NIM. 4201409011 
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Lampiran 16 

LEMBAR DISKUSI SISWA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/semester : XI/2 

Kelompok  : … 

Tujuan : 

1. Menjelaskan kejadian benda terapung dengan benar 

2. Menjelaskan kejadian benda melayang dengan benar 

3. Menjelaskan kejadian benda tenggelam dengan benar 

 

Tahap Diskusi 

A. Benda Terapung 

 
 

 

 

 

  

a. Suatu benda dinyatakan terapung jika gaya berat 

benda …. jika dibandingkan dengan gaya angkat ke 

atas dan volume benda yang tercelup …. volume 

benda total. Jadi dapat dikatakan bahwa supaya 

benda dapat mengapung maka massa jenis benda …. 

massa jenis fluida. 

b. Jika kalimat di atas ditulis secara matematis adalah 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 
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B. Benda Melayang 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Benda Tenggelam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Selamat Mengerjakan --- 

a. Suatu benda dinyatakan melayang jika gaya berat benda 

…. jika dibandingkan dengan gaya angkat ke atas dan 

volume benda yang tercelup …. volume benda. Jadi 

dapat dikatakan bahwa supaya benda dapat melayang 

maka massa jenis benda …. massa jenis fluida. 

b. Jika kalimat di atas ditulis secara matematis adalah 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

 

a. Suatu benda dinyatakan tengelam jika gaya berat 

benda …. jika dibandingkan dengan gaya angkat ke 

atas dan volume benda yang tercelup …. volume 

benda. Jadi dapat dikatakan bahwa supaya benda 

dapat mengapung maka massa jenis benda …. massa 

jenis fluida. 

b. Jika kalimat di atas ditulis secara matematis adalah 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 
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Lampiran 17 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

  

No Nama Siswa Kode 

1 Abdul Basith UE-01 

2 Bimbi Brilian UE-02 

3 Diajeng Septiana Putri UE-03 

4 Diyana Sulistyani UE-04 

5 Dwipa Ratna Wuri UE-05 

6 Erninda Ayu Hapsari UE-06 

7 Eryca Nur Bela Negarani UE-07 

8 Fajar Rizki Wicaksono UE-08 

9 Henandwita Fadilla P UE-09 

10 Imelda Budi Suryani UE-10 

11 Indah Sayugyaningsih UE-11 

12 Joga Andhika Adiyanto UE-12 

13 Kartika Widyakusuma A P UE-13 

14 Lisa Al Mutaqin UE-14 

15 Moh. Rasyid Hidayat UE-15 

16 Muhammad Abdul Majid UE-16 

17 Muhammad Rif’an Mannan UE-17 

18 Novani Indra Kustanti UE-18 

19 Putri Winuryanti UE-19 

20 Ratna Puspita Haryati UE-20 

21 Restyanto Novatama UE-21 

22 Syai’im UE-22 

23 Tahta Ardian Ramadhan UE-23 

24 Tsania Qorri’aina UE-24 

25 Ulya Nasikhah UE-25 

26 Via Yusita UE-26 

27 Zulham Abdullah UE-27 
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Lampiran 18 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

 

  

No Nama Siswa Kode 

1 Alfian Nabhan Abror UK-01 

2 Alifa Lani Oktora UK-02 

3 Arintika Hesti Nur Aini UK-03 

4 Dadya Adi M UK-04 

5 Elina Mareta UK-05 

6 Eni Indarwati UK-06 

7 Faruq Huda Fahrudin UK-07 

8 Frida Zakiyya Harasuna UK-08 

9 Ghaisani Hidayah UK-09 

10 Hasid Cholief A UK-10 

11 Ibnu Dwi Artanto UK-11 

12 Imam Mulyono UK-12 

13 Imam Muttaqin UK-13 

14 Isna Arifatus Shalihah UK-14 

15 Khairul Anwar UK-15 

16 Maulana Akhsan Yoga P UK-16 

17 Mohammad Jihan Kholid UK-17 

18 Nova Alvia F UK-18 

19 Nova Rifqi Rahmawati UK-19 

20 Nurferi Handayani UK-20 

21 Ratna Dina Ramandhani UK-21 

22 Rina Fatihatul Hikmah UK-22 

23 Tini Puji Astuti UK-23 

24 Rizqinda Lailatul L UK-24 

25 Syeha Abdal Nasher UK-25 

26 Tikat Deri Agratiyan UK-26 

27 Tiya Mayangsari UK-27 
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Lampiran 19 

KISI-KISI SOAL POST-TEST 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi   : Fluida 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 90 menit 

A. Standar kompetensi 

Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam 

menyelesaikan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan 

dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

No Indikator 

Nomor Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 

1 Memformulasikan persamaan 

tekanan hidrostatis 

 1   2 

2 Memformulasikan Hukum 

Pascal 

4   6  

3 Menjelaskan penerapan 

persamaan tekanan hidrostatis 

dan hukum Pascal dalam 

kehidupan sehari-hari 

  5 3,7  

4 Menjelaskan penerapan Hukum 

Archimedes pada kehidupan 

sehari-hari 

 8 10 9,11,12  

5 Menjelaskan peistiwa tegangan 

permukaan dan gejala kapilaritas 

 13 14, 16  15 

6 Menyebutkan bunyi hukum 

Stokes dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

   17  

7 Menjelaskan persamaan 

kontinuitas dan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 20 18 19,21  

8 Menjelaskan penerapan hukum 

Bernoulli pada kehidupan sehari-

hari 

 24 23, 25 22  

jumlah 1 5 7 10 2 

Jumlah toal soal 25 soal 
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Lampiran 20 

SOAL POST-TEST 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi    : Fluida 

Kelas/Semester : XI/2 

Jumlah Soal   : 25 soal 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Pilihlah satu jawaban yang kamu anggap tepat dengan memberi tanda silang pada 

pilihan jawaban a, b, c, d, atau e! 

1. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu penampang tiap satu satuan luas 

penampang. Rumus dimensi tekanan adalah … 

a. MLT
-2

    d.  ML
2
T

-2
 

b. MLT
-1

    e.  ML
-1

T
-2

 

c. ML
-1

T
-1

 

2. Perhatikan pernyataan berikut ini 

1. Besar tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis fluida 

2. Besar tekanan hidrostatis ditentukan oleh percepatan gravitasi yang bekerja 

pada fluida 

3. Makin jauh di bawah permukaan fluida maka tekanan hidrostatisnya semakin 

besar 

4. Besar tekanan hidrostatis untuk setiap titik pada ketinggian yang sama pada 

suatu fluida tidak sama  

Dari pernyataan di atas, pernyataan yang benar tentang tekanan hidrostatis adalah 

pernyataan nomor … 

a. 1, 2, dan 3   d.  2, 3 , dan 4 

b. 1, 3, dan 4   e.  semua benar 

c. 1, 2,  dan 4 

3. 2 buah bejana A dan B yang bentuknya sama diisi dengan zat cair yang berbeda 

jenisnya. Jika volume A sama dengan volume B dan tekanan di dasar A sama 

dengan 4/5 tekanan di dasar B dan massa jenis A 10
3
 kg/m

3
, maka massa jenis zat 

B adalah … 

a. 1250 kg/m
3
   d. 4000 kg/m

3
 

b. 2500 kg/m
3
   e. 5000 kg/m

3
 

c. 3000 kg/m
3
 

4. Tekanan yang diberikan pada fluida yang tertutup akan diteruskan ke setiap titik 

dalam fluida dan dinding fluida dengan sama rata merupakan bunyi dari … 

a. hukum Archimedes  d.  hukum Bernoulli 

b. hukum Pascal   e.  hukum Stokes 

c. hukum dasar hidrostatis 
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5. Perhatikan bagan sistem hidrolik di bawah ini! Luas penampang tabung masing-

masing 8 cm
2
 dan 40 cm

2
 

 

 

 

 

 

 

 

jika massa beban m sebesar 50 kg dan g = 10 m/s2, maka besar gaya tekan F 

adalah … 

a. 10 N    d.  1000 N 

b. 50 N    e.  2500 N 

c. 100 N 

6. Jari-jari penampang bejana kecil dan bejana besar sebuah dongkrak hidrolik adalah 

1:4. Jika pada penghisap di penampang kecil dikerjakan gaya F1 dan di penampang 

besar dikerjakan gaya F2 maka keseimbangan akan terjadi saat perbandingan F1 

dan F2 adalah … 

a. 1 : 2    d. 1 : 16 

b. 1 : 4    e. 4 : 16 

c. 1 : 8 

7. Pipa U pada gambar di samping diisi dengan air dan minyak.  

Massa jenis air adalah 1000 kg/m3 dan massa jenis minyak 

adalah 900 kg/m3. Jika tinggi kolom minyak adalah 20 cm, 

 maka selisih tinggi permukaan air dan minyak adalah … 

a. 2 cm    d.  12 cm 

b. 4 cm    e.  6 cm 

c. 8 cm 

8. Sepotong balok kayu yang ditenggelamkan ke dalam air akan bergerak menuju 

permukaan saat dilepaskan. Hal ini dapat terjadi karena … 

a. massa balok = massa air 

b. massa jenis balok = massa jenis air 

c. gaya Archimedes yang dialami balok = berat balok 

d. gaya Archimedes yang dialami balok < berat balok 

e. gaya Archimedes yang dialami balok > berat balok 

9. Sepotong logam diukur massanya dengan menggunakan neraca pegas. Ketika 

tergantung di udara skala pada neraca menunjukkan 4 N dan ketika dicelupkan 

seluruhnya ke dalam air (ρ air = 1 g/cm
3
) skalanya menjadi 3,5 N. Jika dicelupkan 

seluruhnya ke dalam minyak (ρ minyak = 0,8 g/cm
3
), maka skala pada neraca akan 

menunjukkan nilai … 

a. 4,4 N    d. 2,8 N 

b. 3,6 N    e. 0,4 N 

c. 3,2 N 
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10. Sepotong kayu terapung dalam minyak dengan massa jenis minyak adalah 800 

kg/m
3
 hingga ¼ bagian volumenya berada di atas permukaan minyak. Massa 

jenis kayu tersebut adalah … 

a. 6000 kg/m
3
   d. 6 kg/m

3
  

b. 600 kg/m
3
    e. 0,6 kg/m

3
  

c. 60 kg/m
3
  

11. Sepotong kayu yang mengapung pada permukaan air (ρ air = 1 g/cm
3
) dengan 

0,4 bagiannya muncul di atas permukaan. Jika kayu tersebut diapungkan pada 

permukaan minyak (ρminyak = 0,8 g/cm
3
), maka permukaan yang muncul di atas 

permukaan adalah … 

a. 0,25 bagian   d. 0,75 bagian 

b. 0,4 bagian   e. 0,80 bagian 

c. 0,50 bagian 

12. Balok kayu mula-mula mengapung pada permukaan air.  

Kemudian dituangkan bensin di atas permukaan air sehingga  

seluruh balok berada di bawah permukaan bensin dengan 

 setengah bagiannya masuk ke dalam air.Jika massa jenis 

 bensin adalah 0,75 g/cm
3
 dan massa jenis air adalah 1g/cm

3
  

maka massa jenis kayu adalah … g/cm
3
  

a. 0,50    d. 0,85 

b. 0,60    e. 0,90 

c. 0,75 

13. Sebuah jarum dapat terapung pada permukaan air karena … 

a. gaya apung Archimedes 

b. tegangan permukaan air 

c. massa jenis jarum lebih kecil daripada massa jenis air 

d. massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air 

e. berat jenis jarum sama dengan berat jenis air 

14. Diketahui tegagan permukaan air adalah 0,076 N/m. Sepotong kawat panjangnya 

5 cm diletakkan di air tersebut tepat akan tenggelam. Jika besar gaya gravitasi 

bumi adalah 10 m/s
2
 maka massa kawat tersebut adalah … 

a. 0,38 g    d. 7,60 g 

b. 0,76 g    e. 15,2 g 

c. 1,52 g 

15. Perhatikan pernyataan berikut ini: 

1. sudut kontak permukaan fluida 

2. jari-jari pipa kapiler 

3. massa jenis fluida 

4. tegangan permukaan fluida 

Dari pernyataan di atas, kenaikan permukaan fluida pada pipa kapiler berbanding 

lurus dengan … 
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a. 2 dan 3    d. 1 dan 2 

b. 1 dan 4    e. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

16. Sebuah pipa kapiler yang berdiameter 0,5 mm dimasukkan ke dalam wadah yang 

berisi air dengan tegangan permukaan air adalah 72,8x10
-3

 N/m. Jika massa jenis 

air 1000kg/m
3
, g = 9,8 m/s

2
 dan sudut kontaknya adalah 60

0 
maka besar kenaikan 

air dalam pipa kapiler tersebut adalah … 

a. 2,97 cm   d. 1,56 cm 

b. 3,04 cm   e. 1,08 cm 

c. 1,97 cm 

17. Sebuah bola dengan jari-jari 1 mm dan massa jenisnya 2.500 kg/m
3
 jatuh ke 

dalam air. Jika koefisien viskositas air 1x10
-3

 Ns/m
2
 , massa jenis air 1000 kg/m

3
 

dan g =10 m/s
2
 , maka kecepatan terminal bola adalah … 

a. 5,4 m/s    d. 2,3 m/s 

b. 4,3 m/s    e. 1,3 m/s 

c. 3,3 m/s 

18. Air mengalir pada pipa yang menyempit seperti pada gambar berikut:

 
pada penampang 1 ang berdiameter 2 cm kecepatan alirannya adalah 0,5 m/s. 

Kecepatan aliran pada penampang 2 yang berdiameter 1 cm adalah … 

a. 0,25 m/s   d. 2 m/s 

b. 0,5 m/s    e. 4 m/s 

c. 1 m/s 

19. Ujung sebuah pipa memiliki luas penampang 1/4 kali luas penampang ujung pipa 

yang lain. Jika air memancar keluar dari ujung pipa yang satu dengan kecepatan 

8 m/s, maka kecepatan aliran air di dalam pipa adalah 

a. 2 m/s    d. 16 m/s 

b. 4 m/s    e. 32 m/s 

c. 8 m/s 

20. Fluida mengalir melalui saluran yang memiliki luas penampang berbeda seperti 

pada gambar berikut : 

 

 

 

jika kecepatan aliran di masing-masing titik A, B, C berturut-turut vA,vB,vC maka 

pernyataan yang benar adalah … 

a. vA = vB = vC   d. vA > vB > vC 

b. vA = vB < vC   e. vA < vB <vC 

c. vA = vB > vC 
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21. Sebuah bak mandi yang volumenya 300 liter mula-mula dalam keadaan kosong. 

Kemudian diisi dengan air dari selang air yang luas penampangnya 5 cm
2
. Jika 

kecepatan aliran air adalah 1 m/s maka waktu yang diperlukan untuk mengisi bak 

air tersebut hingga penuh adalah … menit 

a. 20    d. 15 

b. 30    e. 25 

c. 10     

22. Bejana pada gambar berikut ini diisi dengan air setinggi 2 m  

dan berada pada lantai mendatar. Dinding bejana memiliki  

3 lubang kecil A, B, C yang tingginya berbeda. Lubang C  

berjarak 50 cm dari dasar, lubang A berjarak 50 cm dari  

permukaan air dan jarak antar lubang juga 50 cm. Ketinggian  

air dijaga tetap 2m dan ketika lubang-lubang pada dinding bejana dibuka, air 

memancar dari masing-masing lubang sejauh xA, xB, dan xC. Pernyataan yang 

benar adalah … 

a. xA = xB = xC   d. xA = xC < xB 

b. xA < xB <xC   e. xA = xC > xB 

c. xA > xB > xC 

23. Sebuah venturimeter dipasang pada sebuah pipa saluran yang 

 luas penampangnya A dan dialiri luida dengan massa  

jenis 1,36 g/cm
3
. Bagian yang menyempit memiliki luas  

penampang ½ A. Jika selisih tinggi fluida pada pipa vertikal  

adalah 60 cm, maka kecepatan aliran fluida sebesar … m/s 

a. 1    d. 4 

b. 2    e. 5 

c. 3 

24. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat 

terbang yang benar adalah … 

a. tekanan udara di atas sayap lebih besar daripada tekanan udara di bawah sayap 

b. tekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh dengan gaya angkat pesawat 

c. kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran 

udara di bawah sayap 

d. kcepatan aliran udara di atas sayap lebih kecil jika daripada kecepatan aliran 

udara di bawah sayap 

e. kecepatan aliran udara tidak mempengaruhi gaya angkat pesawat 

25. Luas total sayap sebuah pesawat terbang adalah 20 m
2
. Udara mengalir pada 

bagian atas sayap dengan kecepatan 60 m/s dan kecepatan aliran udara pada 

bagian bawah pesawat adalah 50 m/s. Jika pesawat dalam keadaan seimbang, 

maka berat pesawat adalah …(ρudara = 1,29 kg/m3) 

a. 13.250 N   d. 16.590 N 

b. 14.190 N   e. 17.200 N 

c. 15.075 N 
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Lampiran 21 

KUNCI JAWABAN SOAL POST-TEST 

1. e  11.  a  21.  c 

2. a  12.  d  22.  b 

3. a  13.  b  23.  b 

4. b  14.  a  24.  c 

5. c  15.  b  25.  b 

6. d  16.  a   

7. a  17.  d   

8. e  18.  a   

9. b  19.  a   

10. b  20.  e  
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Lampiran 22 

KISI-KISI ANGKET MOTIVAS BELAJAR 

 

No Sub Variabel Indikator 
Nomor soal Jumlah 

soal positif negatif 

1 Ketekunan dalam 

belajar 

Kehadiran di sekolah  23 1 

Mengikuti PBM di 

sekolah 

 6 1 

Belajar di rumah 16, 25  1 

2 Ulet dalam 

menghadapi 

kesulitan 

Sikap terhadap 

kesulitan 

 13 2 

Usaha menghadapi 

kesulitan 

20 24 2 

3 Minat dan 

ketajaman 

perhatian dalam 

belajar 

Semangat dalam 

mengikuti PBM 

7 1,3 3 

Kebiasaan dalam 

belajar 

4 2,5 4 

4 Berprestasi dalam 

belajar 

Keinginan untuk 

berprestasi 

17,19 18,21 4 

Kualifikasi hasil 22  1 

5 Mandiri dalam 

belajar 

Penyelesaian tugas 9,11,12 10,14 4 

Menggunakan 

kesempatan di luar 

jam pelajaran 

8,15  2 

Jumlah  25 
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Lampiran 23 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

Nama   :  

Kelas/No.Absen : 

 

Petunjuk pengisian:  

1. Isilah tabel berikut ini dengan sebenar – benarnya sesuai dengan kondisi anda 

2. Angket ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar anda. 

3. Baca dengan seksama petunjuk dan pertanyaan – pertanyaan dibawah ini sebelum 

anda mengisi! 

4. Pilihlah satu kreteria dengan cara memberi tanda (v) pada salah satu kriteria skor 

dengan keterangan:  

SS  : Sangat setuju 

S    : Setuju 

KS : Kurang setuju 

TS : Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S KS TS 

1. Saya tidak merasa tertarik dengan mata 

pelajaran fisika 

    

2 Saya belajar fisika jika ada tugas atau 

ulangan saja 

    

3 Saya merasa malas jika mengikuti 

pelajaran fisika 

    

4 Saya memperhatikan guru ketika guru 

sedang memberi penjelasan di depan kelas 

    

5 Saya malu bertanya jika tidak paham saat 

belajar fisika 

    

6 Saya selalu terlambat masuk kelas ketika 

jam pelajaran fisika dimulai 

    

7 Saya merasa tertarik dengan cara 

pembelajaran fisika selama ini 

    

8 Saya berusaha mengikuti jam 

tambahan/les untuk mata pelajaran fisika 

    

9 Saya berusaha sendiri dalam mengerjakan 

tugas fisika dari guru 

    

10 Tidak mengerjakan tugas fisika yang 

diberikan oleh guru merupakan hal biasa 

bagi saya 

    

11 Saya merasa tidak puas jika tidak bisa 

mengerjakan soal fisika 

 

    

No Pernyataan SS S KS TS 
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12 Saya berusaha mengerjakan tugas fisika 

yang diberikan oleh guru 

    

13 Saya berhenti mengerjakan soal jika 

mengalami kesulitan 

    

14 Jika guru memberi tugas di kelas, saya 

lebih suka bercanda dengan teman saya 

daripada mengerjakan tugas tersebut 

    

15 Saya menggunakan waktu luang/jam 

kosong untuk belajar fisika  

    

16 Pada saat di rumah saya akan mengulang 

lagi pelajaran fisika yang telah dipelajari 

di sekolah 

    

17 Saya rajin belajar agar mendapatkan nilai 

yang memuaskan 

    

18 Saya rajin belajar agar tidak dimarahi 

orang tua 

    

19 Saya mengerjakan tugas fisika dengan 

baik karena guru memberikan hadiah dan 

nilai tambah bagi saya 

    

20 Saya selalu mencari referensi lain selain 

buku paket dari sekolah untuk belajar 

fisika 

    

21 Saya belajar fisika dengan tekun agar bisa 

naik kelas 

    

22 Jika nilai fisika saya jelek saya akan 

beruasaha belajar dengan lebih rajin 

    

23 Saya akan membolos jika ada pelajaran 

fisika 

    

24 Saya meminta bantuan dari teman jika 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

ulangan/ujian 

    

25 Jika guru memberi PR fisika saya akan 

mengerjakannya di rumah bukan di 

sekolah 
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Lampiran 24 

UJI HOMOGENITAS  

Uji homogenitas menggunakan uji kesamaan 2 varian antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen sebagai berikut: 

Data Kelompok Kontrol   Data Kelompok Eksperimen 

Kode Nilai X-rata2 (X-

rata2)
2 

 Kode Nilai X-rata2 (X-

rata2)
2 

UK-01 66 11,852 140,466  UE-01 50 0,444 0,198 

UK-02 60 5,852 34,244  UE-02 52 2,444 5,975 

UK-03 48 -6,148 37,780  UE-03 44 -5,556 30,864 

UK-04 46 -8,148 66,392  UE-04 46 -3,556 12,642 

UK-05 62 7,852 61,652  UE-05 28 -1,556 2,420 

UK-06 52 -2,148 4,615  UE-06 52 2,444 5,975 

UK-07 48 -6,148 37,780  UE-07 46 -3,556 12,642 

UK-08 52 -2,148 4,615  UE-08 66 16,444 270,420 

UK-09 52 -2,148 4,615  UE-09 42 -7,556 57,086 

UK-10 42 -12,148 147,578  UE-10 50 0,444 0,178 

UK-11 60 5,852 34,244  UE-11 52 2,444 5,975 

UK-12 54 -0,148 0,029  UE-12 40 -9,556 91,309 

UK-13 54 -0,148 0,029  UE-13 56 6,444 41,530 

UK-14 54 -0,148 0,029  UE-14 62 12,444 154,864 

UK-15 50 -4,148 17,2071  UE-15 50 0,444 0,198 

UK-16 46 -8,148 66,392  UE-16 54 4,444 19,753 

UK-17 58 3,852 14,837  UE-17 40 -9,556 91,309 

UK-18 46 -8,148 66,392  UE-18 58 8,444 71,309 

UK-19 66 11,852 140,466  UE-19 46 -3,556 12,642 
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UK-20 56 1,852 3,429  UE-20 48 -1,556 2,420 

UK-21 48 -6,148 37,780  UE-21 36 -13,556 183,7531 

UK-22 48 -6,148 37,780  UE-22 60 10,444 109,084 

UK-23 52 -2,148 4,615  UE-23 46 -3,556 12,642 

UK-24 60 5,852 34,244  UE-24 54 4,444 19,753 

UK-25 58 3,852 14,837  UE-25 46 -3,556 12,642 

UK-26 70 15,852 251,281  UE-26 52 2,444 5,975 

UK-27 54 -0,148 0,029  UE-27 42 -7,556 57,086 

Jumlah 1462  1263,407  Jumla

h 

1338  1290,667 

 

1462

27

54,148

K ontrol

K ontrol

K ontrol

K ontrol

K ontrol

X
X

N

X

X

    
1338

27

49, 556

eksperim en

eksperim en

eksperim en

eksperim en

eksperim en

X
X

N

X

X

 

 
2

1236, 407

27

6, 971

kontrol

kontrol

kontrol

X X

S
N

S

S

   

2

1290, 667

27

7, 045
eksperim en

eksperim en

eksperim en

X X

S
N

S

S

 

 

7, 045
1, 011

6, 971

Varianterbesar
F

Varianterkecil

F

 

 

Ftabel (5%) = 1,90 

 

Karena Fhitung < Ftabel maka kedua kelompok tersebut homogen. 
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Lampiran 25 

NILAI HASIL BELAJAR 

Kelas Eksperimen   Kelas Kontrol 

No Kode Nilai  No Kode Nilai 

1 UE-01 68  1 UK-01 64 

2 UE-02 92  2 UK-02 96 

3 UE-03 72  3 UK-03 80 

4 UE-04 76  4 UK-04 84 

5 UE-05 84  5 UK-05 76 

6 UE-06 88  6 UK-06 84 

7 UE-07 84  7 UK-07 80 

8 UE-08 88  8 UK-08 68 

9 UE-09 68  9 UK-09 76 

10 UE-10 76  10 UK-10 80 

11 UE-11 88  11 UK-11 76 

12 UE-12 80  12 UK-12 80 

13 UE-13 84  13 UK-13 68 

14 UE-14 96  14 UK-14 64 

15 UE-15 88  15 UK-15 72 

16 UE-16 96  16 UK-16 80 

17 UE-17 76  17 UK-17 92 

18 UE-18 76  18 UK-18 84 

18 UE-19 80  18 UK-19 76 

20 UE-20 72  20 UK-20 76 

21 UE-21 60  21 UK-21 80 

22 UE-22 76  22 UK-22 76 

23 UE-23 80  23 UK-23 68 

24 UE-24 60  24 UK-24 76 

25 UE-25 76  25 UK-25 84 

26 UE-26 80  26 UK-26 60 

27 UE-27 88  27 UK-27 72 
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Lampiran 26 

UJI NORMALITAS NILAI POST-TEST HASIL BELAJAR  

KELAS EKSPERIMEN 

Hipotesis: 

Ho: data terditribusi normal 

Ha: data tidak terdistribusi normal 

Ho diterima jika χ
2 
< χ

2
tabel 

Persamaan yang digunakan: 

 

 

 

Nilai maksimal = 96   Banyak kelas  = 6 

Nilai minimal  = 60   Panjang kelas  = 6 

Rentang  = 36 

No Interval fo fh f0-fh (f0-fh)² (f0-fh)²/fh 

1 60-65 2 1 1 1 1 

2 66-71 2 4 -2 4 1 

3 72-77 8 9 -1 1 0.11 

4 78-83 5 9 -4 16 1.78 

5 84-89 7 4 3 9 2.25 

6 90-96 3 1 2 4 4 

jumlah 10.14 
 

χ
2
 dari perhitungan adalah 10,14. Untuk α = 5% dan dk = n-1 = 6-1 = 5 maka χ

2
tabel  

 

adalah 11,070. Karena χ
2 

< χ
2

tabel maka Ho diterima dan nilai post test hasil belajar 

siswa kelas eksperimen terdistribusi normal. 

  

 
  
 

            

  

                

                                

          10,14       11,070               
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Lampiran 27 

UJI NORMALITAS NILAI POST-TEST HASIL BELAJAR 

KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

Ho: data terditribusi normal 

Ha: data tidak terdistribusi normal 

Ho diterima jika χ
2 
< χ

2
tabel 

Persamaan yang digunakan: 

 

 

Nilai maksimal = 96   Banyak kelas  = 6 

Nilai minimal  = 60   Panjang kelas  = 6 

Rentang  = 36 

No Interval fo fh f0-fh (f0-fh)² (f0-fh)²/fh 

1 60-65 3 1 2 4 4 

2 66-71 3 4 -1 1 0.25 

3 72-77 10 9 1 1 0.11 

4 78-83 5 9 -4 16 1.78 

5 84-89 4 4 0 0 0 

6 90-96 2 1 1 1 1 

jumlah 7.14 
 

χ
2
 dari perhitungan adalah 7,14. Untuk α = 5% dan dk = n-1 = 6-1 = 5 maka χ

2
tabel 

adalah 11,070. Karena χ
2 

< χ
2

tabel maka Ho diterima dan nilai post test hasil belajar 

siswa kelas eksperimen terdistribusi normal. 

  

 
  
 

                              

                                

         7,14 
 

     11,070               
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Lampiran 28 

UJI t POST-TEST HASIL BELAJAR SISWA 

Hipotesis: 

Ho = hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced learning lebih rendah 

atau sama dengan siswa yang menggunkan media pembelajaran power point 

Ha = hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced learning lebih baik 

dibandingkan siswa yang menggunakan media pembelajaran power point 

Ho ditolak jika thitung < ttabel. 

Persamaan yang digunakan adalah 

 

 

 

 

Dari data diperoleh hasil seperti berikut: 

Kelas X  n S
2
 

Eksperimen (1) 79,704 27 89,755 

Kontrol (2) 76,741 27 67,738 

 

1 2

2 2

1 2

1 2

79, 704 76, 741

89, 755 67, 738

27 27

1, 227

X X
t

S S

n n

t

t
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Untuk α = 5% dan dk = n-1 = 27 – 1 = 26 maka ttabel = 2,056. Karena thitung < ttabel 

maka Ho ditolak sehingga hasil belajar siswa dengan implementasi web enhanced 

learning lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan media pembelajaran 

power point.  

  

  
 

                              

                                

         1,227 
 

     2,056               
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Lampiran 29 

HASIL MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Kode Pre Test Post Test 

1 UE-01 64% 82% 

2 UE-02 75% 91% 

3 UE-03 63% 68% 

4 UE-04 61% 76% 

5 UE-05 65% 85% 

6 UE-06 67% 80% 

7 UE-07 69% 77% 

8 UE-08 66% 78% 

9 UE-09 76% 75% 

10 UE-10 74% 74% 

11 UE-11 68% 79% 

12 UE-12 71% 91% 

13 UE-13 71% 78% 

14 UE-14 79% 91% 

15 UE-15 73% 75% 

16 UE-16 72% 80% 

17 UE-17 71% 72% 

18 UE-18 72% 80% 

19 UE-19 73% 84% 

20 UE-20 64% 77% 

21 UE-21 57% 68% 

22 UE-22 62% 67% 

23 UE-23 64% 78% 

24 UE-24 62% 72% 

25 UE-25 71% 74% 

26 UE-26 69% 75% 

27 UE-27 57% 73% 

Rata-rata 68% 78,778% 
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Lampiran 30 

HASIL MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS KONTROL 

No Kode Pre Test Post Test 

1 UK-01 63% 65% 

2 UK-02 70% 83% 

3 UK-03 59% 70% 

4 UK-04 58% 65% 

5 UK-05 70% 63% 

6 UK-06 62% 76% 

7 UK-07 66% 74% 

8 UK-08 73% 68% 

9 UK-09 74% 66% 

10 UK-10 66% 71% 

11 UK-11 75% 74% 

12 UK-12 67% 64% 

13 UK-13 60% 62% 

14 UK-14 65% 64% 

15 UK-15 67% 69% 

16 UK-16 81% 59% 

17 UK-17 58% 64% 

18 UK-18 63% 70% 

19 UK-19 57% 70% 

20 UK-20 61% 67% 

21 UK-21 59% 79% 

22 UK-22 62% 69% 

23 UK-23 60% 83% 

24 UK-24 59% 78% 

25 UK-25 66% 74% 

26 UK-26 64% 81% 

27 UK-27 65% 74% 

Rata-rata 64,815% 70,444% 
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Lampiran 31 

UJI GAIN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

Kelas Eksperimen 

Spost = 78,778% 

Spre = 68% 

100%

78, 778% 68%

100% 68%

0, 337

post pre

pre

S S
g

S

g

g

 

Karena <g> = 0,337 maka peningkatannya termasuk dalam kategori sedang. 

 

Kelas Kontrol 

Spost = 70,444% 

Spre = 64,815% 

100%

70, 444% 64, 815%

100% 64, 815%

0, 279

post pre

pre

S S
g

S

g

g

 

Karena <g> = 0,279 maka peningkatannya termasuk dalam kategori rendah. 
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Lampiran 32 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa kelas eksperimen sedang melakukan diskusi kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siswa kelas kontrol sedang melakukan diskusi kelas 
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Gambar 3. Siswa kelas eksperimen sedang melakukan diskusi kelompok 

 

 

Gambar 4. Siswa kelas kontrol sedang melakukan diskusi kelompok 
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Gambar 5. Siswa kelas eksperimen sedang melakukan post test 

 

 

Gambar 6. Siswa kelas kontrol sedang melakukan post test 
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Lampiran 33 
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